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APRESENTAÇÃO

O III Fórum representou um grande esforço dos programas de
Pós-Graduação em História da região no fortalecimento e divulgação
das pesquisas desenvolvidas no Centro-Oeste. Em 2016 visando
ampliar as redes de solidariedade e pesquisa, foi organizado pelo
PPGHIST/PUC Goiás e UFG, o I Fórum dos Programas de pósGraduação em História do Centro-Oeste, que contou com a
participação da UnB, UFMT, UFGD e do campus de Catalão da UFG,
com a pretensão de realização a cada dois anos. Em função do sucesso
do evento, em 2018 foi novamente efetivado o II Fórum dos
Programas de Pós-Graduação em História do Centro-Oeste e XI
Seminário dos Programas de Pós-Graduação em História da
UFG/PUC Goiás. O III Fórum dos Programas de Pós- Graduação em
História do Centro- Oeste (UFG/PUC-GO/UNB/UFMT/UEG e UFGCatalão), é resultado da ampliação e do amadurecimento dos
Seminários da Pós-Graduação em História, executados anualmente
entre a Universidade Federal de Goiás (UFG), e a Pontifícia
Universidade Católica de Goiás (PUC-Go). Este ano (2020) as duas
atividades aconteceram conjuntamente e paralelamente. Os textos
aqui publicados correspondem às comunicações e debates ali
realizados.

Comissão Organizadora.

15

“NOSSOS LIVROS DE HISTÓRIA FORAM DISCOS”1 – HISTÓRIA
E MEMÓRIA NO LP “O CANTO DOS ESCRAVOS”, 1982

Ada Dias Pinto Vitenti2
RESUMO: O presente artigo objetiva refletir sobre a importância da gravação de 14
vissungos, cantos de matriz africana produzidos pela população escravizada e seus
descendentes na região de Diamantina-MG, por Clementina de Jesus, Tia Doca da Portela
e Geraldo Filme no LP “O canto dos escravos” em 1982. Situado entre os pressupostos
do campo de estudos do pós-abolição, o presente artigo objetiva evidenciar a música
como meio privilegiado de transmissão de conhecimento, memória e história no Brasil
entre a população da diáspora africana e seus descendentes que sistematicamente foram
colocados à margem dos espaços de produção de conhecimento formal e legitimado pela
cultura “nacional”, assim assumindo a música lugar de disputa de narrativas e construção
de identidades. Além disso, as reflexões também posicionam-se, dentre outros, nas
perspectivas da pós-colonialidade e decolonialidade, qual seja, produção de
conhecimentos descentrados, na contramão dos paradigmas eurocêntricos e de qualquer
teoria que se pretenda universalista.
Palavras-chave: Pós-abolição. Música. História. Memória.
O presente artigo compõe parte da pesquisa para a tese de doutoramento ora
desenvolvida e objetiva refletir sobre a importância da gravação do LP “O canto dos
escravos”3 em 1982 por Clementina de Jesus, Tia Doca da Portela e Geraldo Filme,
partindo do pressuposto de que a música foi (e é) um meio privilegiado de transmissão
de conhecimento, memória e história no Brasil entre a população da diáspora africana e
seus descendentes que sistematicamente foram colocados à margem dos espaços de
produção de conhecimento formal e legitimado pela cultura “nacional” (HALL, 2003:
109). As reflexões aqui situam-se entre perspectivas dos estudos pós-coloniais, bem como
concepções dos estudos decoloniais, qual seja, produção de conhecimentos descentrados,
na contramão dos paradigmas eurocêntricos e de qualquer teoria que se pretenda
universalista. (Bernardino-Costa; Grosfoguel, 2016)

Aqui reside uma importante diferença entre o projeto decolonial e as
teorias pós-coloniais. Essas tematizam a fronteira ou o entrelugar como
Trecho da canção “Ubuntu fristaili” do rapper brasileiro Emicida, gravada no álbum O Glorioso Retorno
de Quem Nunca Esteve Aqui, lançado pela gravadora independente “Laboratório Fantasma” em 2013.
2
Doutoranda em História pelo Programa de Pós-graduação em História da Universidade de Brasília
(PGHIS/UnB). Bolsista financiada pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
(CAPES). E-mail de contato: adavitenti@gmail.com
3
O Canto dos Escravos. Clementina de Jesus, Geraldo Filme e Tia Doca. Gravadora Eldorado (LP/1982)
(CD/2003)
1
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espaço que rompe com os binarismos, isto é, onde se percebe os limites
das ideias que pressupõem essências pré-estabelecidas e fixas. Na
perspectiva do projeto decolonial, as fronteiras não são somente este
espaço onde as diferenças são reinventadas, são também loci
enunciativos de onde são formulados conhecimentos a partir das
perspectivas, cosmovisões ou experiências dos sujeitos subalternos.
(Bernardino-Costa; Grosfoguel, 2016: 19)

O disco “O canto dos escravos” foi gravado em 1982 por Clementina de Jesus, Tia
Doca da Portela e Geraldo Filme. A gravação em LP trouxe quatorze dos sessenta e cinco
vissungos, cantos de matriz africana produzidos pela população escravizada e seus
descendentes na região de Diamantina-MG, que foram registrados no livro de Aires da
Mata Machado Filho “O negro e o garimpo em Minas Gerais” (MACHADO, 1964). Entre
as décadas de 1920 e 1930 o autor empreendeu pesquisas entre os descendentes dos
escravos na região de Diamantina, MG e os cantos recolhidos foram compilados no livro
mencionado. Os vissungos são, segundo o etnomusicólogo Marc Antoine Camp (CAMP,
2010: 71), cantos que apresentam marcas de culturas centro-africanas, e que eram
entoados pelos escravizados e escravizadas, em várias ocasiões e em espaços públicos –
como a extração de diamantes – na região do garimpo em Diamantina, Minas Gerais
durante o século XIX. Estes cantos foram recolhidos entre os descendentes de pessoas
escravizadas na região citada, em especial nos povoados de Quartel do Indáia, São João
da Chapada, Milho Verde e Serro (SAMPAIO, 2009).
É importante enfatizar que a primeira edição do livro de Aires da Mata Machado
é de 1938. Na introdução o autor explica que iniciou suas pesquisas em 1928, o que levou
a supor que a importância e significados desses cantos extrapolaram os limites da
experiência no cativeiro, assumindo outros papéis para os grupos que os entoavam4 após
a abolição da escravidão em 1888, afinal, em torno de quarenta anos após a emancipação
no Brasil os libertos continuaram a reelaborá-los. O período que se segue a abolição viu
estabelecidas várias questões a respeito do destino da população liberta, recriando novas
assimetrias de poder entre brancos e negros dentro da sociedade brasileira, onde a
população negra foi incessantemente marginalizada econômica e socialmente
(CARNEIRO, 2005: 96 – 124). Desse modo, pode-se inferir que dentre os múltiplos
significados que os vissungos tinham para os grupos que os enunciavam estava a tentativa
de estabelecimento de um espaço de luta por cidadania (RIOS e MATTOS, 2004).

4

Essa ideia será melhor elaborada na tese em desenvolvimento.
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A música negra em diferentes regiões da diáspora tornou-se também
um caminho fundamental de luta contra a opressão e a dominação
raciais, pela inclusão social e exercício da cidadania no Pós-abolição.
Ao lado da luta pela terra e pela representação política, é possível
afirmar que a luta pela expressão musical continuou mobilizando os
descendentes de africanos e marcou também grande parte de seus
movimentos pela inclusão social, política e cultural após o fim da
escravidão. (ABREU, 2014: 87)

À primeira audição do disco citado chamou à atenção a beleza dos cantos. Em um
segundo momento, ao ler o encarte do cd5, o qual cita a fonte donde os cantos foram
recolhidos, fui levada a pensar que a escolha de Clementina de Jesus, Geraldo Filme e
Tia Doca da Portela gravarem um disco intitulado “O canto dos escravos” em meados dos
anos 1980 estava ligada ao fato dos artistas sentirem-se partícipes de uma história e de
uma identidade comuns engendradas na experiência da escravidão, em seu
desmantelamento gradual e a reorganização social engendrada pelos libertos a partir do
fim do século XIX Além disso, Aires da Mata Machado registrou sessenta e cinco
partituras em seu livro, dos quais apenas 14 foram escolhidas pelos músicos no disco
citado, o que suscita a curiosidade em saber o porquê de tal escolha, questionamento que
será aprofundado na tese em desenvolvimento.
É importante salientar que ao recolher os vissungos, Aires da Mata Machado os
registrou em partituras que seguem a lógica do modelo de notação da música ocidental
moderna. Tal fato acarretou a suspeita que parte da especificidade sonora original dos
cantos foi perdida na transcrição. Esse dado é importante porque remete à investigação
da escolha sonora atribuída aos vissungos pelos músicos na década de 1980, além da
escolha temática contidas nas cantigas, uma vez que, como foi colocado anteriormente,
dos 65 cantos apenas 14 foram escolhidos para compor o disco.
Acredito que a pertinência deste objeto reside na elaboração de uma perspectiva
sobre a experiência da população negra após a abolição da escravidão que os coloquem
como protagonistas históricos. Em 1928, ou seja, quarenta anos após a abolição, Aires da
Mata Machado dá início a sua pesquisa, ou seja, mesmo com a emancipação a população
liberta manteve os vissungos como formas de comunicação, organização e significação
de mundo paralelas à lógica senhorial, tendo em mente que revoltas, lutas e manifestações
por liberdade fizeram parte das práticas de resistência dos escravos no Brasil, resistência
aqui entendida não apenas através de formas violentas de ruptura com o sistema, como as

5

O material ao nosso alcance tratava-se de um CD.
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fugas, quilombos e revoltas, mas também as diversas possibilidades de oposição no
interior do sistema, como as pequenas faltas, crimes cometidos por escravizados, o
trabalho malfeito, a construção de famílias e laços de solidariedade (REIS, 1989). Desse
modo, penso que a reelaboração e vigência dos vissungos pelos descendentes de
escravizados sinaliza para a importância dos mesmos enquanto forma de demarcar um
espaço, estabelecer identidades e buscar liberdade, ainda que essas demandas se
diferenciassem da mentalidade das elites,

Examinar o lugar da música no mundo Atlântico negro significa
observar a autocompreensão articulada pelos músicos que a têm
produzido, o uso simbólico que lhe é dado por outros artistas e
escritores negros e as relações sociais que têm produzido e reproduzido
a cultura expressiva única, na qual a música constitui um elemento
central e mesmo fundamental. (GILROY, 2012:161)

Sendo assim, com base em leituras como a de Paul Gilroy (GILROY, 2012), o
presente artigo entende a música como elemento de comunicação privilegiado entre a
população africana diaspórica, que construiu um universo simbólico singular e paralelo
ao do senhor/elites como estratégia de antagonismoa um tipo de vivência a que foi
submetida, estabelecendo uma relação de poder, criando resistências às tentativas
reificadoras de sua existência. Parto da ideia de que não apenas a memória da escravidão
era algo presente em 1928, como também reelaborações sobre a mesma continuaram a
ser produzidas, fato que me levou a gravação de álbuns como “O canto dos escravos” de
1982. Pegando gancho na frase do rap Emicida “Nossos livros de história foram discos”6
penso que um dos meios mais acessíveis da população negra, continuamente
marginalizada do ensino escolar formal (ALMEIDA e SANCHEZ, 2016), à sua história
e memória, foi a música, manifestação artística capaz de criar elos, memórias e
sentimentos de pertença entre a população diaspórica (GILROY, 2012).

Acordes fundamentais

Torna-se imprescindível lembrar que o racismo no Brasil tem uma história, que
todo o discurso sobre as populações africanas e seus descendentes, a exploração de sua
mão-de-obra e a sua conseqüente e progressiva exclusão foi constituída historicamente
Trecho da canção “Ubuntu fristaili” do rapper brasileiro Emicida, gravada no álbum O Glorioso Retorno
de Quem Nunca Esteve Aqui, lançado pela gravadora independente “Laboratório Fantasma” em 2013.
6
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no seio de uma sociedade que necessitava justificar a subjugação desse outro. Esse
racismo violento na prática, mas silenciado na teoria, fruto em grande parte das teses de
democracia racial e discursos fundadores de uma nação supostamente cordial, permissiva
e tolerante com o diferente, engendrou um país racista, mas que não se assume como tal
(MUNANGA, 1996).

As posições enquanto afloramento de relações estruturais, têm rosto. A
moderna racionalidade de classes se desliza para uma racionalidade prémoderna e perene de castas e status relativos que se expressam na marca
étnica ou racial. O sujeito passa a perceber-se cativo de uma armadilha
sociológica concebida como oriunda e determinada por estrutura
estável, a-histórica. Este efeito de a-historicidade alcança as visões
estruturalistas da mente, da psique e da cultura, que aprisiona os signos
numa paisagem inerte e inapelável (SEGATO, 2005: 10).

Vivemos uma ideia comum, mas errônea de que a abolição da escravidão colocou
fim às mazelas dela decorrentes, como racismos, desigualdades e diferenças de atuação
dentro da sociedade brasileira. No pós-abolição essas assimetrias reconfiguraram-se na
ação estatal, na diferença no acesso à educação, saúde, emprego, segurança pública.
Continua

no

alto

índice

de

jovens

negros

encarcerados

e
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Concomitantemente reivindicações por maior visibilidade, cidadania, reconhecimento de
um projeto histórico comum estão na ordem do dia dos movimentos negros no Brasil. As
questões envolvendo os direitos das populações negras no Brasil permaneceram vivas
durante um longo período histórico, e as demandas atuais repercutem uma série de
transformações ocorridas na sociedade brasileira durante o século XX (DOMINGUES,
2007).
Igualmente, revisitações sobre os tema da escravidão e do pós-abolição, bem
como o das relações raciais, configuram uma preocupação crescente já há algum tempo
no que tange discussões realizadas em âmbitos acadêmicos e de movimentos sociais no
Brasil. Fazendo referência a um argumento de Paul Gilroy, afirmo que no Brasil os
movimentos têm colocado em voga a discussão de como tratar o tanto passado escravista
quanto os rearranjos feitos durante o pós-abolição nas regiões que se formaram sob a sua
égide, enriquecendo e nuançando um história que ficou hegemonicamente presa a um
dualismo étnico∕cultural. Nas palavras do autor:

(Sobre os movimentos negros do Brasil e de suas histórias de luta) Eles
recentemente conseguiram forçar o reconhecimento do racismo como
um aspecto estruturante da sociedade brasileira, uma conquista que é
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ainda mais notável porque ocorreu em meio a celebrações oficiais.
Entretanto, seu padrão de atitudes políticas fornece mais do que apenas
um eixo útil de comparação. Em primeiro lugar, ele ajuda a conter
desejos românticos de empregar a cultura brasileira como um signo
único que antecipa a possibilidade de um mundo sem raças. Em
segundo lugar, dentro da perspectiva analítica fornecida pela ideia da
diáspora, a história e os reconhecidos sucessos deste movimento local
inevitavelmente levantam questões sobre o escopo e o alcance da
política negra. (GILROY, 2012: 09)

Acredito ser fundamental perceber uma distinção entre a ação dos amplos e
múltiplos os pleitos dos movimentos sociais e a produção acadêmica em relação ao tema
racial no Brasil. Me sinto segura em tal enunciado, pois foram justamente os indivíduos
e coletivos que formam a população negra no Brasil e suas lutas que possibilitaram aos
pesquisadores notar que o tratamento tanto sobre o passado escravista, quanto o pósemancipação no Brasil não se debruçava sobre aqueles que justamente são o centro do
processo: o escravizado, a escravizada e seus descendentes (REIS, 1989). Logo, ao
contrário de pensarmos na escravidão moderna como um evento superado pela
modernidade, podemos afirmar, como Paul Gilroy, que a modernidade é impulsionada
pela escravidão que proporcionou as bases para sua edificação simbólica e material.
Sem querer estabelecer um continuum ininterrupto entre escravidão e pósmancipação e deter-me demasiadamente nas teorias de representação social e imaginário,
faz-se necessário pensar, a partir das reflexões que tais áreas do saber suscitam, que o
imaginário sobre os negros no Brasil se deu a partir da construção de saberes que
justificassem a escravidão, pautados principalmente por ideais de diferença
biológicas/naturais, na qual os negros foram constituídos discursivamente como
indivíduos menos capacitados, um humano um pouco menos humano.

Então, ser negro, ser racialmente marcado com a marca da África no
Brasil não é ser afro-descendente, já que no Brasil existem milhões de
afro-descendentes hoje percebidos como brancos. Mas é ser alguém
que, até às vezes em conseqüência da loteria genética que entra em ação
sempre que se gera vida, exibe a marca do passado mais temido, de uma
inferioridade historicamente herdada e cuidadosamente ocultada no
fundo do baú das melhores famílias. (SEGATO, 2005: 06)

Dessa maneira, os estudos sobre representação social, especialmente os trabalhos
de Stuart Hall, revelam-se orientações promissoras na análise proposta, em razão da
escolha metodológica de acessar os modos pelos quais a memória da escravidão foi
acionada na canção popular brasileira nos anos 1980, tendo como ponto de partida o disco
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“O canto dos escravos”. Convém ressaltar que o uso do conceito de representação
escolhido prima pela ideia de que não há transparência entre objeto e sua representação.
O objeto, os sujeitos se constituem na ação de sua significação, portanto, as imagens da
escravidão construídas pelas fontes selecionadas devem ser objetos de problematização,
pois as mesmas trazem interpretações possíveis da realidade a qual pertencem.

Representação é a produção do sentido pela linguagem. Na
representação, argumentam os construcionistas, nós usamos signos,
organizados em linguagens de diferentes tipos, para nos comunicarmos
significativamente com os outros. Linguagens podem usar signos para
simbolizar, responder por ou referenciar objetos, pessoas e eventos no
tão chamado mundo ‘real’. Mas eles também podem fazer referencia a
coisas imaginárias e mundos de fantasias ou idéias abstratas que não
são, em nenhum sentido óbvio, parte do nosso mundo material. Não
existe uma simples relação de reflexo, imitação ou correspondência uma-um entre a linguagem e o mundo real. O mundo não é precisamente
ou de alguma outra forma refletido no espelho da linguagem. A
linguagem não funciona como um espelho. O sentido é produzido
dentro da linguagem, nos e pelos vários sistemas representacionais que,
por conveniência, nós chamamos ‘linguagens’. O sentido é produzido
pela prática, o trabalho, da representação. Ele é construído pela prática
da significação – i.e. produção de sentidos. (HALL, 2016: 17)

Sendo assim torna-se impossível negar, a partir das reflexões postas que o
imaginário sobre os negros e negras no Brasil se deu a partir da construção de saberes que
justificassem a escravidão, pautados principalmente por ideais de diferença
biológicas/naturais, na qual os negros foram constituídos discursivamente como
indivíduos menos capacitados. Essa série de imagens e estereótipos contribuíram para
uma progressiva desconsideração moral dessas comunidades em relação à sociedade
nacional, cujo discurso hegemônico opera no sentido de desvalorização moral das
mesmas, o que acarretou, dentre outros, numa flagelação de sua autoimagem e autoestima.

Para nós, porém, o epistemicídio é, para além da anulação e
desqualificação do conhecimento dos povos subjugados, um processo
persistente de produção da indigência cultural: pela negação ao acesso
a educação, sobretudo de qualidade; pela produção da inferiorização
intelectual; pelos diferentes mecanismos de deslegitimação do negro
como portador e produtor de conhecimento e de rebaixamento da
capacidade cognitiva pela carência material e/ou pelo
comprometimento da auto-estima pelos processos de discriminação
correntes no processo educativo. Isto porque não é possível
desqualificar as formas de conhecimento dos povos dominados sem

22
desqualificá-los também, individual e coletivamente, como sujeitos
cognoscentes. (CARNEIRO, 2005: 96 – 124)

Dentre as várias transformações pelas quais a sociedade brasileira passou entre o
final dos anos 1970 e início da década de 1980 duas se fazem aqui mais relevantes: o
processo de abertura política em 1985 e o Centenário da Lei Áurea em 1988. Em
conseqüência do endurecimento do governo ditatorial militar, os movimentos negros,
atuantes durante o período republicano, foram censurados violentamente a partir de 1964.
A partir do final dos anos 1970 e início dos anos 1980, dado o abrandamento da censura
do período ditatorial, assisti-se uma rearticulação dos movimentos negros organizados
(DOMINGUES, 2007). Portanto, o processo de abertura política no início dos anos 1980,
bem como o centenário da abolição em 1988, apontam possível cenário de
redimensionamento da experiência de libertos e seus descendentes no Brasil.
É importante salientar que, tratando-se do período republicano7, a articulação de
movimentos negros é plural e expressiva, ainda que não muito visibilizada pela
historiografia oficial ou tradicional (DOMINGUES, 2007). Uma das orientações do
Estado autoritário era reprimir e disciplinar as manifestações artísticas e culturais durante
a Ditadura Militar de 1964 no Brasil. Nesse sentido observamos que os movimentos
negros organizados, bem como outras articulações de cunho artístico/cultural da
população negra foram duramente reprimidos no período ditatorial, encontrando brechas
para rearticulação entre o final dos anos 1970 e início dos anos 1980.
Desse modo, dentro da perspectiva da descolonização do conhecimento e da
vizibilização de uma episteme diversa da legitimada nos espaços canônicos
(CARNEIRO, 2005: 96 – 124) pensamos que a gravação do LP “O canto dos escravos”
configura estratégia de construir uma ligação entre o presente nos anos 1980 com o
passado escravista, uma vez que a música pode ser considerada meio privilegiado para a
transmissão de história e memória entre a população da diáspora africana no Brasil,
veículo de comunicação, de informação de um passado e um presente que devem ser
constantemente recuperados e questionados (ABREU, 2014).
O disco “O Canto dos Escravos”

7

Por conta do espaço limitado do presente trabalho, não será trabalhado aqui as formas de luta e resistência
da população negra, sempre plurais, antes da abolição da escravidão em 1888.
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A filiação dos três artistas a esses cantos, a escolha temática e sonora indicam a
gravação dos vissungos por Clementina de Jesus, Tia Doca da Portela e Geraldo Filme
como modo de constituir uma memória de pertencimento a um passado comum. O canto,
a memória e a tradição transmitidos oralmente são elementos de reconhecimento do
grupo, cuja memória é constitutiva da identidade histórico-social e cultural dos
descendentes da população escravizada no Brasil. Argumento, portanto, que os cantos em
questão constituíram-se como uma memória que conectou antepassados a descendentes,
em uma relação que estabeleceu um espaço de constituição e reconstituição de história e
memória, essas trabalhadas dentro da concepção da escritora Conceição Evaristo,

Inventa-se, pois, uma história; preenche-se com a ficção o vácuo
produzido não pelo esquecimento, mas pelo desconhecimento, pela
ausência de elementos, de materiais e matérias que relatariam o evento
histórico, que foi silenciado e que se precisa lembrar (BRITO, 2011:27)

Clementina de Jesus foi uma importante cantora e compositora de samba brasileira
cuja produção se insere entre os anos 1960 e 1980. Seu pai, Paulo Batista dos Santos, foi
mestre de capoeira, violeiro e estucador. Com a mãe, Amélia de Jesus dos Santos, parteira,
aprendeu os cantos de trabalho, partido-alto, ladainhas e jongos, assim como corimás e
ponto de candomblé. Apareceu inicialmente para o grande público no ano de 1964,
quando, a convite de Hermínio Bello de Carvalho participou do show "O menestrel".
Nascida em 1901 em Valença, RJ, Clementina provavelmente ainda trazia muito forte as
lembranças

do

passado

escravista

(http://dicionariompb.com.br/clementina-de-

jesus/biografia).

Tia Doca da Portela foi cantora, compositora e pastora da Velha-Guarda da
Portela. Nasceu no Rio de Janeiro em 1932. De família oriunda do Morro da Serrinha,
sua mãe, Dona Albertinha, foi a primeira porta-bandeira da Escola Prazer da Serrinha.
Prima de Dona Ivone Lara, em sua casa aconteceram as reuniões que deram início à
fundação da Escola Império Serrano no ano de 1947 (http://dicionariompb.com.br/tiadoca/biografia).

Geraldo Filme foi compositor e cantor de samba. Nasceu em São João da Boa
Vista em 1928. A avó entoava cantos dos tempos dos escravos e o pai era exímio
violinista. Em 1933, a família mudou-se para São Paulo, indo morar na Barra Funda, local
onde passou a infância. Frequentou o Cordão Carnavalesco “Campos Elíseos”, tornando-
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se conhecido durante um bom tempo como Geraldão da Barra Funda, alusão ao reduto do
samba paulistano (http://dicionariompb.com.br/geraldo-filme/biografia).
Segundo as informações retiradas do Dicionário Cravo Albin da Música Popular
Brasileira pode-se depreender que os três artistas tinham em comum trajetórias de vida
perpassadas pela música, pelo samba e por tradições religiosas e culturais de matriz
africana. Desse modo, pode-se pensar que os três músicos, filiam-se a uma população
cuja memória e história estão atreladas à experiência da diáspora negra promovida pelo
tráfico e escravização de milhares de africanos entre os séculos XV e XIX.
Segundo Amailton Magno Azevedo os vissungos selecionados no disco se
dividem em cantos de protesto ao cativeiro, cantos de crenças religiosas e cantos de
desafio e diversão (AZEVEDO, 2016: 241). Os cantos de protesto ao cativeiro mostram
como a música pode configurar espaço de resistência, já as que têm como temática o
universo religioso indicam estratégias de escapar à lógica reificadora de suas existências
e as que tematizam desafio e diversão podem ser entendidas como modo de dar sentido a
uma existência paralela a lógica do senhor.

A gravação e interpretação dos vissungos feitas por Geraldo Filme,
Clementina de Jesus e Dona Doca da Portela podem ser associados à
certa continuação/transformação de expressões culturais bantodescendentes que se fizeram com e após a diáspora. Recuperar esses
cantos é refazer e preservar uma memória sonora. Portanto, a África
para esses músicos, surge como uma utopia possível em dois sentidos.
Primeiro no sentido de que é o lastro maior de uma história em conexão,
o passado rememorado, a preservação de valores e signos culturais. O
segundo sentido é de que elas não estão presas somente ao passado, mas
a um futuro a ser conquistado na medida em que são lembradas
(AZEVEDO, 2016:247).

Nesse sentido defendo que a apropriação dos vissungos no disco pelos três
músicos foi possível pelo sentimento de pertencimento a uma coletividade cuja história
encontrava-se atrelada à experiência da escravidão: um exercício de identificação
possibilitada pelos cantos. Sendo assim, as reflexões aqui suscitadas se inserem nas
perspectivas da historiografia do pós-abolição que tem como mote básico analisar de
maneira particular as várias dimensões da experiência dos descendentes da população
escravizada (SALLES, 2017). Ao cantar sua realidade os libertos deram outros sentidos
de liberdade, novas perspectivas ao passado, construção de outras possibilidades de
história e memória veiculadas pela música, nos proporcionando reflexões acerca de suas
práticas sociais e culturais indispensáveis a sua localização como sujeitos históricos.
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Logo, o que quero perceber é a maneira como os três artistas se colocaram como
sujeitos de suas práticas, delimitando espaços de resistência, porém dentro de lógicas
específicas. Desse modo, se pensarmos que dentre os vários significados que esses cantos
podem carregar, inclusive a mescla de aspectos da vida cotidiana com aspectos religiosos,
supomos a criação de espaços nos quais se pretendiam constituir identidades ligadas as
suas visões de mundo. Assim, a apropriação dos cantos engendrou possibilidades para
que tais sujeitos se percebessem enquanto seres autônomos, produtores de sua história.
No entanto, não podemos perder de vista os possíveis confrontos existentes entre
os componentes dessa coletividade, pois não entendemos a mesma enquanto unidade
homogênea espacial e temporal. Partimos da premissa que a fixidez e essência identitária
é apenas uma ilusão, um instrumento utilizado discursivamente quando se faz necessário
acirrar a luta em torno de um ideal ou marcar um posicionamento. Posto isso, é necessário
ter em mente a existência de conflitos e negociações entre a população negra no pósabolição e uma suposta cultura “nacional”. Segundo Stuart Hall, as identidades,

[...] emergem no interior do jogo de modalidades específicas de poder
e são, assim, mais o produto da marcação da diferença e da exclusão do
que o signo de uma unidade idêntica, naturalmente constituída, de uma
“identidade” em seu significado tradicional – isto é, uma mesmidade
que tudo inclui, uma identidade sem costuras, interiça, sem
diferenciação interna (HALL, 200:109).

No entanto, considero as referências à escravidão na canção popular brasileira de
1980 tática de construção de memórias que vinculem os descendentes de escravizados a
um passado quase sempre contado de maneira generalista e que teve seu fim com a
abolição da escravidão em 1888. Como já foi colocado, a abolição da escravidão não
sanou as mazelas deixadas pela mesma, no entanto o período pós-abolição assistiu a
rupturas na estrutura deixada pelo passado escravista, fato que legitima a pesquisa
proposta, pois a mesma, dada a sua especificidade, transcende tempo e espaço. “A
memória como busca, como afirmação do passado é transmissora de experiência. Ela traz
um passado elaborado, analisado, filtrado pelos olhos do presente. O passado surge como
esforço de uma memória que está a construí-lo no presente.” (BRITO, 2011:52).
Possivelmente a resistência dessa musicalidade dentro das comunidades negras
pode remeter a criação de um espaço de reconhecimento, de formação identitária,
identidade essa que liga passado e presente por meio dos cantos. Portanto, o esforço aqui
concentrou-se, entre outros, no porque da escolha de canções que tematizam a escravidão
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por artistas que se posicionaram vinculados a ela. Quando falamos em experiência
estamos pensando na vivência cotidiana empreendida por tais sujeitos, constituídos e
constituintes da mesma, isto é, na história dos sujeitos. A experiência singularmente
apreendida através da música pela população conectada à diáspora africana construiu um
espaço no qual era importante transmitir um aprendizado para que uma possibilidade de
autonomia sempre existisse. Experiência ensinada através da música que por sua vez
assinalava para um horizonte no qual as suas vidas poderiam ser guiadas por eles mesmos,
expectativa de liberdades possíveis.
É fundamental para análises futuras um aprofundamento sobre a história da
gravação do disco “O canto dos escravos” nos anos 1980 no intuito de tornar mais
próxima as especificidades que a fonte possui. No caso de um disco, um produto de
consumo de massa, não se pode ser desprezada as dimensões mercadológicas (CASTRO,
2011:26) que o objeto possui, dado que pode levar a outras dimensões possíveis na análise
da fonte e que figurará como pauta para reflexão no decorrer da pesquisa. Por hora,
ressalto essa dimensão na tentativa de escapar a uma ingenuidade que a gravação do disco
se deu por simples vontade dos músicos, no entanto, a aceitação do convite pelos músicos
para esse projeto revela (ou pode revelar) o quanto de identificação os mesmos possuíam
com o projeto.
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A HISTÓRIA COMO SIMULAÇÃO: A REPRESENTAÇÃO DO
PASSADO EM JOGOS DIGITAIS

Alex Alvarez Silva8
RESUMO: O presente trabalho tem por objetivo explorar algumas definições conceituais
acerca da relação dos jogos digitais com a história, abordando os meios pelos quais os
jogos digitais, considerando sua estrutura lúdica, oferecem representações do passado.
Para isso, apresentaremos em um primeiro momento um delineamento das características
que a história assume nos jogos digitais a partir das convenções de gêneros e temas
formadas no mercado da indústria dos jogos. Em seguida, iremos explorar em que medida
os jogos que tematizam o passado podem ser compreendidos como elementos da cultura
histórica contemporânea. Por fim, avaliaremos, de um ponto de vista conceitual, até que
ponto a presença de simulações interativas nos jogos digitais coloca em risco ou não a
possibilidade de uma representação narrativa que organize a experiência temporal.
Palavras-chave: jogos digitais, consciência histórica, narrativa.

1. A história como tema nos jogos digitais
O trabalho aqui apresentado faz parte da pesquisa Simulações Históricas: a
representação do tempo histórico nos jogos eletrônicos, em desenvolvimento no curso
de doutorado em história da Universidade Federal de Goiás (UFG), e conta com o apoio
da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás (FAPEG) e da Universidade
Federal do Oeste da Bahia (UFOB).
Os jogos digitais surgiram na década de 1970, conjugando o desenvolvimento de
dispositivos computacionais cada vez menores com a expansão das televisões nos
ambientes domésticos e um mercado de entretenimento aberto a novidades. Desde então,
os jogos digitais consolidaram-se como um mercado próprio, estruturando suas cadeias
de produção e distribuição, inovando e diversificando o perfil de seus produtos ao lado
do desenvolvimento tecnológico de novos dispositivos e capacidades computacionais,
enquanto ampliou sua estratégia publicitária para atrair diferentes públicos (MALLIET
& DE MEYER, 2005; KENT, 2001). O sucesso de seu desenvolvimento se mede hoje
pela sua rentabilidade, cujas receitas mundiais, em movimento ainda ascendente,
ultrapassam os mercados fonográfico e cinematográfico – modelos da indústria cultural
contemporânea (DUARTE, 2010; BNDES, 2014; GRUBB, 2018).
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O sucesso rápido dos jogos digitais, assim como a contínua ampliação das
capacidades técnicas de sua produção e execução pelos/as consumidores/as, permitiu que,
ao longo da década de 1980, fossem definidas uma série de convenções formais tanto
acerca das representações audiovisuais adotadas pelos jogos quanto com relação aos
diferentes gêneros de atividades a serem desempenhadas pelos/as jogadores/as no espaço
virtual da tela (MALLIET & DE MEYER, 2005; CRAWFORD, 2011). Isso significa que,
para além dos eventuais temas ficcionais representados pelos aspectos audiovisuais dos
jogos digitais, estes também passaram a se diferenciar cada vez mais em torno de uma
série de modelos de estruturação do ato de jogar, incorporados por sua vez nas
expectativas dos/as jogadores/as como convenções e inovações compartilhadas.
Isso significa que a aparição de elementos referentes ao passado em jogos digitais
pode atender a inúmeros papeis no design e na interpretação dos jogos por parte dos/as
jogadores/as, não sendo viável uma generalização da funcionalidade de tais elementos
nos jogos e, consequentemente, de suas características. Qualquer levantamento provisório
sobre os jogos com temas “históricos”, por vezes chamados de history games, indica
justamente uma grande diversidade de temas e de modos de se relacionar com o passado,
sendo a única tendência geral o fato de que em sua quase totalidade eles são produzidos
com a finalidade de entretenimento comercial, não assumindo qualquer compromisso
com o ensino de conteúdos históricos (NEVES, ALVES, & BASTOS, 2012).
Em um trabalho que veio a se tornar o ponto de partida para reflexões posteriores
sobre a relação entre jogos digitais, o passado e a história, William Uricchio (2005)
apontava que a análise da relação estabelecida entre os jogos digitais e a história não
deveria se concentrar tanto sobre a veracidade ou não das informações sobre o passado
presentes no novo meio, mas antes sobre os diferentes modos pelos quais os jogos se
relacionam com a história. O autor percebia a o engajamento com a história proposto
pelos jogos digitais distribuídos entre dois polos: de um lado, jogos que se especificam
em detalhar determinados eventos históricos particulares com o máximo de precisão
histórica que lhes é possível, delimitando nesses contornos a jogabilidade; de outro, a
referência a processos históricos mais amplos, muitas vezes de forma abstrata, lidando
com a especulação de variáveis sociais. Em todos os casos, estaríamos diante de uma
história virtual caracterizada pela simulação – não no sentido de um engano, mas no de
um tipo de representação baseada no comportamento dinâmico de um modelo guiado por
determinados princípios, capaz de gerar inúmeras situações específicas. Nesse sentido, a
história virtual que se encontra nos jogos digitais se diferenciaria das representações
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históricas narrativas, apresentando ao invés disso, em cada jogo, uma estrutura simulada
que possibilita inúmeras representações narrativas especulativas da história. A crítica
histórica dos jogos digitais avançaria mais ao se debruçar sobre os modelos estruturais
que orientam suas simulações do que sobre essas representações específicas que emergem
em suas interações (URICCHIO, 2005).
MacCallum-Stewart e Parsler (2007) identificam, assim como Uricchio, a
tendência dos jogos digitais assumirem uma proposta de relação com o passado mais
próxima da especificidade de determinados eventos específicos ou de uma especulação
sobre processos históricos contrafactuais. Trata-se, segundo esses autores, da solução
encontrada pelos designers de jogos digitais com temáticas históricas, para lidarem com
a tensão entre a representação histórica e o espaço virtual de interação disponibilizado
pelos jogos. Os/as jogadores/as só podem ser convidados/as ou para experimentarem em
jogo determinados acontecimentos históricos em direção a um desfecho historicamente
determinado – como a participação em batalhas da Segunda Guerra Mundial – ou para
modificarem os processos históricos segundo suas próprias escolhas, afastando-se da
história conhecida em direção à especulação. Além disso, enquanto alguns jogos parecem
assumir algum grau de preocupação em representar a história de forma “correta” de um
ponto de vista educacional, outros apresentam a história apenas como um elemento de
marketing para a comercialização do jogo. O que a observação do mercado dos jogos
digitais “históricos” indicaria é a presença, tanto no conjunto quanto no interior de cada
um desses jogos, de uma tensão a entre a representação histórica e as expectativas e
convenções do entretenimento (MACCALLUM-STEWART & PARSLER, 2007).
Para Carlos Fogu (2009), essa relação tensa entre os jogos digitais e a história
seria indicativa de uma transformação semântica da historicidade na contemporaneidade
que não seria exclusiva dos jogos, mas também observável no sucesso do cinema épico
contemporâneo e no surgimento dos arquivos online. A presença da história nesses meios
digitais – seja o acervo de testemunhos e relatos abertos à navegação pelo/a visitante
virtual, seja a recriação digital de lugares do passado no cinema épico, seja pela
participação e decisão do/a jogador/a sobre os ambientes e acontecimentos históricos nos
jogos digitais – apontaria para um afastamento entre a história e a representação narrativa,
uma vez que a ressignificação do passado em uma narrativa presente estaria sendo
substituída progressivamente pela ênfase em uma presença ou participação virtual no
passado, seja pelo testemunho ou seja pela simulação de uma experiência. Para o autor, o
surgimento dessas novas formas de história digital indicariam um distanciamento da
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consciência histórica moderna para uma nova concepção de historicidade, fundamentada
não mais na veracidade do ocorrido, mas sobre o que poderia vir ou ter vindo a ocorrer
(FOGU, 2009).
Pode-se dizer que os modos pelos quais os jogos digitais se relacionam com a
história se diversificam tanto quanto seus vários gêneros. Uma observação da presença
de elementos históricos em jogos de diferentes gêneros indica que diferentes tropos de
representação do passado são mobilizados conforme as intenções projetadas pela sua
produção em termos de jogabilidade, ficcionalização, comercialização, estética visual,
normalmente adaptando tais representações do passado às expectativas projetas para o
público consumidor. Seguindo essa linha de investigação, Metzger e Paxton (2016)
identificam dois paradigmas abrangentes que enformam os modos pelos quais os jogos
digitais fazem uso da história: a gamificação do passado e as estruturas históricas
limitantes (historical boundary structures). Por gamificação do passado, os autores se
referem aos modos pelos quais as mecânicas de jogo moldam os elementos históricos a
serem ou não utilizados em jogo e como o engajamento com os elementos históricos é
restringido pelas preocupações com a jogabilidade, o entretenimento e a comercialização.
Nas estruturas históricas limitantes os autores localizam os limites culturais aceitáveis
dos elementos históricos que podem ser abordados sem confrontar a sensibilidade de
seus/suas possíveis consumidores/as. Os autores concluem então que as possibilidades de
aprendizagem histórica suscitadas pelos jogos digitais são problemáticas pois, embora
possam ser potenciais motivadores para a aprendizagem extracurricular, dispõem
inevitavelmente a história em posição subalterna à jogabilidade (METZGER &
PAXTON, 2016).
Video games comerciais ambientados no passado buscam menos
ensinar o que não é conhecido ao/à jogador/a do que fazer o/a jogador/a
se sentir confortável com o que é reconhecível, o que pode inclusive
induzir a um falso senso de realização intelectual através da acumulação
de detalhes discretos (METZGER & PAXTON, 2016, pp. 25, em
tradução do autor).

O problema da precisão histórica dos elementos de passado representados em
jogos digitais e da caracterização dessas representações pelas condições do meio nos
conduz ao problema maior da relação dos jogos digitais com a verdade histórica ou, dito
de outro modo, o da relação entre os jogos digitais e os fundamentos epistemológicos do
conhecimento histórico. No trabalho de maior fôlego sobre o assunto, Adam Chapman
(2016) explora as diferentes convenções e modalidades pelas quais os jogos digitais
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representam de alguma forma o passado na atualidade. Chapman considera que as
narrativas resultantes da relação entre o espaço de jogo elaborado pelos/as
desenvolvedores/as e a agência e disposição dos/as jogadores/as podem ser consideradas
históricas pela ressonância histórica estabelecida entre os dois grupos através dos jogos
– os diversos elementos de representação do passado ali veiculados são, em alguma
medida, reconhecidos como históricos por desenvolvedores/as e jogadores/as na medida
em que a referência de tais representações é aceita como sendo a realidade histórica do
passado (CHAPMAN, 2016, p. 35). As diferenciações de gêneros e estilos entre os
diferentes jogos permitiriam, segundo o autor, a identificação de algumas estruturas
formais comuns através das quais os jogos digitais constituem o significado de suas
representações históricas (CHAPMAN, 2016, p. 20).
Embora o trabalho realizado por Chapman indique uma orientação metodológica
frutífera para a análise crítica dos jogos digitais a partir da preocupação com suas
representações do passado, o autor minimiza a existência de critérios de racionalidade e
de validade empírica presentes na historiografia formal (CHAPMAN, 2016, p. 8),
considerando a diferença entre essas formas de representação do passado uma questão de
validade social, e não uma questão propriamente epistemológica dos critérios de
correspondência entre as representações e seu referencial no passado. Por isso mesmo, o
autor considera que as críticas aos jogos digitais deveriam ser feitas segundo os critérios
de seus potenciais e limites específicos para a representação do passado, à semelhança de
filmes e romances históricos (CHAPMAN, 2013).
É na reflexão proposta por Helyom Telles e Lynn Alves (2015b) que encontramos
uma melhor diferenciação epistemológica entre os “history games” e a historiografia
acadêmica, sem rejeitar a possibilidade de que as produções comerciais de jogos com
temas históricos também ofereçam formas de representação do passado. Os autores
propõem a abordagem de tais jogos como “obras fronteiriças” que, tais como o cinema e
a literatura de ficção, não assumem o compromisso historiográfico em conhecer a
realidade do passado, mas nem por isso deixam de veicular representações que se referem
ao passado (TELLES & ALVES, 2015b). Daí decorre sua advertência contra a ampla
denominação desses jogos como “históricos” ou history games. Uma vez que nem todo
discurso ou representação do passado pode ser considerado a princípio como histórico,
os significados sobre o passado elaborados por tais jogos podem se distanciar da
representação historiográfica, ou ainda estabelecer com a historiografia relações
conflitantes (TELLES & ALVES, 2015a).
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2. Jogos digitais como cultura histórica
Como localizar então essas “obras fronteiriças” à história, reconhecendo a tensa
relação que estabelecem com a verdade histórica e compreendendo melhor os
significados de suas representações do passado?

A proposta de Helyom Telles (2016)

é a de abordá-los como suportes de memórias coletivas na contemporaneidade,
considerando o progressivo papel dos dispositivos digitais e das mídias audiovisuais nas
práticas sociais de construção da memória. Então, embora os jogos digitais não possam
ser considerados de antemão como representações históricas do passado, nem por isso
deixam de mediar a produção e circulação de representações coletivas do passado, cujos
usam apontam para a construção de identidades e a incorporação de tais representações
em um imaginário compartilhado sobre o passado (TELLES, 2016).
Se tal proposta tem o mérito de reconhecer o papel social desempenhado pelas
representações do passado colocadas em circulação pelos jogos digitais, sua ênfase em
tomá-las como elementos da memória coletiva, entretanto, pode ocultar o risco de se
homogeneizar seus usos e significados em torno da ideia de uma compreensão comum
acerca de suas referências. Concordamos que, como construções sociais, tais
representações se oferecem como indícios de práticas coletivas, mas compreendemos o
campo das representações sobretudo como signos sob disputa, cujos significados e usos,
longe de apontarem para práticas de pertencimento compartilhado, apontam para sua
ressignificação diversificada no campo da recepção (CHARTIER, 1990, pp. 17-25).
Não sendo obras históricas, ainda assim entendemos que os jogos digitais
participam da cultura histórica contemporânea em seus círculos de produção e consumo,
no sentido dado àquela expressão por Jörn Rüsen (2016, p. 217). Embora os jogos com
temas históricos façam sim parte de práticas de constituição de memórias sociais na
contemporaneidade, o conceito de memória é largamente utilizado nos sentidos de
pertencimento comum a partir de elementos originários da experiência temporal.
Subestima-se, assim, o papel desempenhado pelo conhecimento histórico na elaboração
da memória social, bem como as operações de consciência histórica que orientam os
sentidos em disputa nas memórias sociais tendo em vista a intencionalidade dirigida para
o futuro, e não herdada do passado (RÜSEN, 2016, pp. 219-227). Considerando como os
jogos digitais que abordam o passado tendem a reproduzir os tropos delimitados pelas já
mencionadas estruturas históricas limitantes, sua relação com a memória social se volta
mais para uma reutilização delas seguindo seus próprios critérios industriais do que

34

propriamente a de oferecer objetos de pertencimento ou reconhecimentos sociais.
Reconhecer essa nuance ajuda a esclarecer como é possível que os/as desenvolvedores/as
desses jogos possam simultaneamente sustentar a pretensão de se referir de maneira mais
ou menos verossímil ao passado enquanto rejeitam qualquer cobrança acerca da
fidelidade das representações que fazem do passado.
Abordar os jogos digitais como objetos de cultura histórica pela perspectiva de
Rüsen abre a possibilidade de compreendê-los em sua relação com diferentes formas de
consciência histórica – não apenas como expressão da consciência histórica de seus/suas
desenvolvedores/as, mas principalmente os significados conferidos aos jogos pela
consciência histórica de seus/suas jogadores/as. Rüsen conceitualiza a consciência
histórica não como uma aquisição intelectual específica, mas como processo genérico e
elementar da consciência humana para a interpretação de sua experiência no tempo
(RÜSEN, 2001, pp. 56-57), do qual a historiografia especializada, “científica” e/ou
acadêmica, é um de seus desdobramentos.
Embora os jogos digitais sobre o passado participem do campo da cultura histórica
e, consequentemente, sejam mobilizados pela consciência histórica das pessoas com eles
envolvidas, seu valor como interpretação cultural do passado não se sustenta sobre os
mesmos critérios de pertinência da pesquisa histórica (RÜSEN, 2001, pp. 84-93), mas
antes de sua pertinência dentro dos quadros das estruturas históricas limitantes de sua
indústria e mercado de consumo. À exceção dos casos de jogos criados com a finalidade
didática de promover algum tipo de instrução histórica, todos os history games ou jogos
com temas históricos produzidos para fins de entretenimento são, como obras fronteiriças,
representações ficcionais do passado. Considerar tais jogos como ficcionais não implica
em rejeitar qualquer relação de referência entre seus significados e a realidade, em uma
relação simplificadora tanto da ficção quanto da historiografia – uma vez que sua
diferenciação fundamental não se encontra na questão da referência à realidade, mas às
exigências decorrentes da representância com relação ao passado que se espera da
historiografia (RICOEUR, 2007, p. 289).
3. A representação do passado em jogos digitais
Apesar de toda a diversidade de gêneros de jogos digitais nos quais podem ser
encontradas representações do passado, é possível elencar alguns estilos através dos quais
essas representações tendem a aparecer, considerando os jogos produzidos até a
atualidade. Chapman identifica a tendência dos jogos digitais, ao lidarem com
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representações do passado, a se inserirem em alguma medida entre dois estilos
contrastantes de simulação, por vezes de maneira mesclada em um mesmo jogo: o estilo
de simulação realista e o estilo de simulação conceitual. Nos jogos com estilo de
simulação realista a representação do passado se dá prioritariamente pelo aspecto
audiovisual: trata-se da simulação digital de ambientes, artefatos, personagens e
acontecimentos que pretendem, em algum grau, representar o passado mostrando-o
visualmente para o/a jogador/a. Nos jogos com estilo de simulação conceitual, por outro
lado, a representação do passado se dá principalmente pela estrutura formal do jogo: tratase da simulação de processos causais e codependentes em uma escala temporal e espacial
mais ampla que representam o passado, com grande liberdade ficcional, contando por
uma abstração visual seus desdobramentos para o/a jogador/a. Para Chapman, esses
estilos de simulação apontam para o uso de dois tipos de epistemologias históricas
distintas em diferentes momentos pelos jogos digitais – jogos de simulação realista se
baseiam em uma epistemologia reconstrucionista que pretende mostrar o passado por
meio da reconstrução de seus detalhes factuais em uma narrativa linear e jogos de
simulação conceitual se apoiam sobre uma epistemologia construcionista cuja intenção
é explicar o passado por meio da construção de um modelo estruturado que indiquem a
simultaneidade de processos sociais (CHAPMAN, 2016, pp. 59-89).
Chapman compreende todos os tipos de representação do passado em jogos
digitais como simulações pelos significados que essa expressão assume na epistemologia
da história – como mimese do passado – e nos estudos de jogos – como representação
interativa ou procedimental (CHAPMAN, 2016, pp. 82-83, nota 1). Entretanto, uma
importante distinção pode ser realizada, conforme proposta por Rolfe Peterson, Andrew
Miller e Sean Fedorko (2013). Nem todos os jogos digitais que se referem ao passado
podem ser considerados, de um ponto de vista instrutivo, como simulações históricas.
Isso porque em muitos jogos – sobretudo aqueles voltados para a ação rápida por parte
do/a jogador/a – o contexto histórico é apresentado apenas como um ambiente para a
ficcionalização do jogo, e não como um modelo de processos sociais ou experiências
subjetivas reais. Nesse caso, apesar do tema histórico mobilizado por esses jogos, não se
pode dizer que eles simulem algum tipo de conceito histórico. As simulações históricas
propriamente ditas se encontrariam então naqueles jogos nos quais o/a jogador/a
experimenta relações de causalidade temporal e ações cujo significado se revela em um
contexto historicamente simulado a partir de um modelo que conjuga processos e
conceitos (PETERSON, MILLER, & FEDORKO, 2013). Ou seja, majoritariamente os
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jogos que Chapman considera oferecerem uma simulação conceitual da história. Tais
jogos se caracterizam melhor como simulações históricas justamente porque colocam o/a
jogador/a não na perspectiva de um/a personagem particular, mas na de um/a agente que
interage externamente com os processos ali representados, simulando uma historicização
contrafactual daquelas sociedades ficcionais (CHAPMAN, 2016, pp. 234-238).
Ao nos referirmos aos jogos digitais como simulações esbarramos novamente na
questão levantada por Fogu acerca do possível deslocamento da consciência histórica da
representação narrativa diacrônica moderna em direção à presença e participação no
passado como uma experiência espacializada (FOGU, 2009). Por sua perspectiva, o
conceito de simulação se torna incompatível tanto com o conceito de representação
quanto com o de narrativa. Entretanto, tal oposição se sustenta sobre uma concepção de
representação restrita à relação entre evidência e verdade – a narrativa escrita
documentada ou, no caso da representação visual do cinema, a narrativa documental. Por
isso mesmo a experiência virtual proporcionada pelos jogos digitais é comparada, pelo
autor, à experiência sensorial possibilitada pelo cinema épico contemporâneo, que
também faz uso de recursos digitais para promover uma experiência ao/à expectador/a,
apagando qualquer pretensão documental ou, no entendimento do autor, deslocando a
presença do passado da representação em direção ao testemunho direto (FOGU, 2009, pp.
110-111). Embora tal aproximação dos jogos digitais com o apelo sensorial do cinema
seja pertinente se pensada com relação às simulações realistas, os limites dessa forma de
conceitualizar tanto a representação quanto a simulação ficam mais claros quando
tratamos das simulações históricas conceituais, como o caso do jogo abordado pelo autor,
Sid Meier’s Civilization (SMC):
...qualquer que seja a estratégia, vencer em SMC é aprender o código
procedimental do computador. A lógica do jogo consequentemente
empurra o/a jogador/a em direção ao logaritmo mais do que ao referente
exterior que ele mobiliza. Nomes reais de nações e líderes mundiais,
suas imagens e palavras, tudo serve para demonstrar o “histórico” como
um referente geral no jogo, mas não como algo a ser representado.
Jogar SMC está, portanto, mais próximo da atuação em um drama do
que da narração na literatura ou a representação na pintura.
Sobretudo, jogar é uma questão de encenação, simulação, imersão, e
interação, não representação. E é neste parâmetro que SMC se
sobressai (FOGU, 2009, pp. 118, tradução e grifos do autor).

O primeiro problema em tal oposição se encontra justamente no entendimento de
que a simulação, cuja interatividade aponta para as características da imersão e da
atuação, seja incompatível com a representação e a narração. Essa suposta
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incompatibilidade ignora as características retóricas próprias dos jogos digitais e os
artifícios que utilizam para oferecer argumentos por meio de sua programação. Segundo
Ian Bogost (2007), o principal modelo de representação dos jogos digitais não se encontra
no uso que fazem da linguagem verbal ou audiovisual, mas sim no código que estrutura
as interações possíveis – sua procedimentalidade. A representação procedimental
possibilitada pelos computadores difere da representação verbal ou audiovisual na medida
em que “a representação procedimental explica processos com outros processos. A
representação procedimental é uma forma de expressão simbólica que usa processo ao
invés da língua” (BOGOST, 2007, pp. 307, tradução do autor e grifos do original). Isso
porque os significados construídos pela representação procedimental não se expressam
por meio da exposição sequenciada de argumentos ou imagens, mas pela operação que
coloca em interação os diferentes termos de seu processo. Aprender a jogar um jogo
digital significa ser capaz de reconstruir subjetivamente e de maneira eficaz o modelo
procedimental que estabelece essas relações de significado – compreender sua
representação procedimental específica (BOGOST, 2007). A presença de um modelo a
ser compreendido é identificada em SMC por Fogu, mas este rejeita que tal modelo tome
qualquer realidade histórica como referente por não se propor a representar uma realidade
histórica específica, ainda que os elementos dispostos procedimentalmente em SMC se
refiram simbolicamente a sociedades ficcionais. Ou seja, Fogu só considera como
representação o discurso factual, dispensando a ficção como forma de representação
justamente naquilo que ela se aproxima da historiografia: a organização de um sentido
para a experiência temporal por meio da narrativa (RICOEUR, 2016, pp. 112-122).
O outro contraste apontado por Fogu que inviabilizaria a leitura dos jogos digitais
como representações é justamente entre simulação e narrativa, resultante da
interatividade e da espacialidade da primeira, que colocariam em segundo plano a
linearidade narrativa da consciência histórica moderna – embora o próprio autor
reconheça a possibilidade colocada pelo hipertexto da elaboração de narrativas por
caminhos não-lineares (FOGU, 2009, p. 107). O autor ignora as possibilidades estéticas
apontadas por Janet Murray (MURRAY, 2003) para elaboração de narrativas a partir de
suportes hipertextuais que os meios digitais permitem, nos quais a construção de
narrativas é deslocada para sua procedimentalidade: nos códigos processuais que
estabelecem as possibilidades, os limites e as consequências para as diferentes
intervenções durante sua execução. As narrativas digitais se constituem justamente na
elaboração de enredos complexos que substituem a ênfase da especificidade de cada
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elemento sequencial de uma narrativa linear pela ênfase na emergência de múltiplos
enredos a partir de uma estrutura autoral que delimita uma variação de histórias
particulares possíveis (MURRAY, 2003). A redução que Fogu faz da narrativa à
linearidade textual parte de uma característica específica da palavra escrita. As narrativas
orais e as técnicas mnemônicas de sua transmissão sem uso do suporte escrito apontam,
por sua vez, para uma estrutura narrativa semelhante à descrita por Murray, na qual o
enredo é composto a partir da combinação de um conjunto de formas narrativas e temas
previamente conhecidos (MURRAY, 2003, pp. 179-202). A palavra escrita, ao invés de
ser o modelo fundador dos discursos narrativos, é antes uma tradução esquemática em
signos fonéticos de significados originalmente visuais e sensoriais. Nas composições
narrativas orais tradicionais, a sintaxe linear encontra-se em uma posição subalterna a um
repertório de imagens discursivas que podem ser combinadas e justapostas em diferentes
enredos esquemáticos (FENTRESS & WICKHAM, 1994, pp. 68-92). A transformação
dinâmica dos enredos, consequentemente, torna-se mais incompatível com a linearidade
do texto escrito do que propriamente com a construção de narrativas.
Britta Neitzel (2005) identifica nos jogos digitais uma estrutura equivalente às
estruturas narrativas quando se diferencia o nível das ações apresentadas nos jogos e o
nível da representação – este se dando na interface virtual que possibilita o próprio jogo,
podendo ser mais opaca ou mais transparente. Identificar a presença simultânea de uma
interface que representa o jogo e de uma ação que é apresentada em jogo possibilita a
percepção de que os/as jogadores/as assumem simultaneamente tanto um ponto de ação
a partir do qual intervêm no decorrer do jogo quanto um ponto de vista a partir do qual
interpretam o jogo. As estruturas narrativas decorrentes da dinâmica entre ação e
observação oferecem formas de enredo próprias dos meios hipertextuais, mas que ainda
se organizam pelas estruturas tradicionais de início-meio-fim. Os jogos digitais oferecem,
segundo a autora, intrigas multiformes que podem ser dispostas conforme o ponto de ação
do/a jogador/a – este/a já está ciente desde o início da existência de rotas prescritas a
serem percorridas, e que os desfechos possíveis para o enredo já se encontram
previamente programados. A novidade dos jogos digitais está em abrir um ponto de ação
para o/a jogador/a atuar na intriga, em um processo de co-autoria entre jogador/a e
criador/a. Mas tal co-autoria não se dá em um nível horizontal entre os sujeitos
envolvidos, mas sim pela presença de uma autoria implícita – o arranjo da ação narrativa
resulta do conjunto interativo, mas os elementos intrigantes que possibilitam tal
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desdobramento foram previamente dispostos pelo/a criador/a implícito/a (NEITZEL,
2005).
É justamente a presença de estruturas narrativas de início-meio-fim que leva Jos
de Mul (2005) a avaliar de que forma se pode falar de uma identidade narrativa nos jogos
digitais. Para de Mul, o processo de formação de uma identidade narrativa através da
tríplice mimese a que se refere Ricoeur (2016, pp. 93-155) pode ser pensado para além
das narrativas escritas, encontrando-se em toda organização da experiência temporal que
enrede personagens e acontecimentos em uma trama com início, meio e fim. O que se
observaria nos jogos digitais é a presença particular de um contraste – não raro demarcado
em momentos distintos nos jogos – entre essa dimensão narrativa estruturada e sua
dimensão lúdica, cuja interatividade pode aparecer como uma ameaça à coerência da
trama. Para o autor, a possibilidade da organização de tramas multilineares nos jogos
digitais desloca a concordância temporal da narrativa para seu espaço de possibilidades –
espaço delimitado, mas que se abre a um número indeterminado de sequências. A
formação de uma identidade propriamente lúdica ocorreria, então, por um processo
análogo à tríplice mimese. Todo jogo se apoiaria em elementos da vida cotidiana que
prefiguram pontos de ação e movimento abertos à ludicidade, mas anteriores a qualquer
regramento ou expectativa de jogo (jogar1). A estruturação de um jogo propriamente dito
se dá pela configuração de regras e pela delimitação de um espaço de ação aberto às
possibilidades de jogo, um “todo infinito” (jogar2). O jogo, por sua vez, só se realiza a
partir do momento em que o/a jogador/a assimila as regras e se identifica como sujeito
atuante no espaço de possibilidades, implicando-se reflexivamente no espaço de jogo
(jogar3). Por um caminho que ressalta as possibilidades narrativas dos jogos, De Mul
chega a considerações próximas à de Fogu, ao avaliar que a espacialização potencializada
pela identidade lúdica indica um deslocamento da consciência histórica contemporânea
dos acontecimentos ocorridos para os acontecimentos que podem vir ou poderiam ter
vindo a ocorrer (DE MUL, 2005).
O potencial dos jogos digitais para a formação de uma identidade lúdica ou
narrativa indica como os jogos digitais podem ser abordados como participantes em
processos de formação de identidades subjetivas de seus/suas jogadores/as, na medida em
que estes/as reconhecem ou não as narrativas dos jogos como válidas. Os jogos cujas
simulações representam processos históricos, ou cujas narrativas pretendem representar
em alguma medida situações históricas, ao dialogarem com a cultura histórica de
seus/suas jogadores/as, acabam se oferecendo como atos de fala narrativos abertos à
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autolocalização temporal, ou seja, como objetos de interpretação pela consciência
histórica (RÜSEN, 2001, pp. 56-67). De um ponto de vista teórico-metodológico, ainda
resta muito a explorar sobre as diferentes nuances desse processo na medida em que os
jogos se propõem a representar, em suas simulações, ambientes e situações cuja referência
é o passado, ou a configuração de processos históricos. Mas, se os jogos com temas
históricos se mostram, ainda que em diferentes níveis qualitativos, capazes de oferecer a
seus/suas consumidores/as, uma proposta de configuração da experiência temporal, seus
significados culturais só poderão ser amplamente compreendidos na medida em que os
estudos se deslocarem para os processos de refiguração (RICOEUR, 2016, pp. 130-140)
realizados por aqueles/as jogadores/as.
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“PARA QUE A ADORAÇÃO SUBA ESPONTÂNEA E LIVRE DOS
HOMENS PARA DEUS!” UMA ANÁLISE A RESPEITO DA
POSIÇÃO MAÇÔNICA FRENTE ÀS AÇÕES ULTRAMONTANAS
(1872-1875)

Alexandre Coelho dos Santos9
RESUMO: A segunda metade do século XIX foi um período conturbado na história do
Brasil, mais precisamente a partir da década de 1870. O povo brasileiro passou a lidar de
forma mais contundente com questões como o processo de abolição da escravidão, a
questão religiosa e a possibilidade de uma república, que acabaram contribuindo para a
intensificação das campanhas liberais defendidas por profissionais liberais e maçons. De
outro lado, estavam as campanhas conservadoras, representadas por diversas esferas da
sociedade, dentre elas, os padres ultramontanos, que se utilizavam de manifestos e jornais
da época para fazer críticas, uns aos outros. O presente artigo se propõe a discutir os
argumentos expostos no manifesto denominado “A invasão ultramontana”, texto este,
discursado pelo jurista, jornalista e maçom Joaquim Nabuco, no Grande Oriente do Brasil
em 1873 no seio da Questão religiosa (1872-1875), episódio que acabou acirrando as
disputas entre católicos e maçons no Brasil. A pesquisa busca analisar a posição tomada
pelos maçons frente a tentativa de romanização proposta pelos eclesiásticos na década de
setenta dos oitocentos.
Palavras-chave: Discurso Maçônico, Ultramontanos, romanização.

Embora muito se especule a respeito da presença da maçonaria no Brasil em um
período anterior a segunda metade do século XVIII, “a primeira loja maçônica regular
brasileira foi a loja Reunião que tem fundação datada no ano de 1801 no Rio de Janeiro”
CASTELLANI, (1993:27) a qual foi fundada para fins de diálogos políticos e sociais.
Desde então a maçonaria esteve presente nos acontecimentos de maior relevância no
território brasileiro, tais como as lutas pela independência, abolição da escravidão, até
mesmo auxiliando na difusão dos ideais republicanos, seja direta ou indiretamente,10 haja
vista que a própria entidade se baseia em ideais de liberdade, igualdade e fraternidade
para fundamentar seus valores e é tida como libertaria.
Por conta desse posicionamento liberal desde seus primórdios, a maçonaria
acabou se envolvendo em diversos embates com instituições voltadas ao tradicionalismo,
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como é o caso da Igreja Católica, não só no Brasil como em vários países da Europa (local
de sua origem), esse atrito entre as duas instituições teve como justificativa o fato de:
Os maçons, que cultivaram desde o século XVIII, as tradições do
racionalismo iluminista, muitas vezes foram acusados de anticlericais,
porém, nas lojas maçônicas, na maioria dos ritos, o livro da Lei é a
Bíblia. Assim como as lojas maçônicas aceitam membros de qualquer
religião sem necessidade de o iniciado renegar a sua religião,
convivendo como “irmãos”, não veem essas lojas nenhuma
incompatibilidade entre a Maçonaria e a Igreja (MONTEIRO. 2014:
55)

O ecumenismo religioso, as acusações de anticlericais estavam entre as
justificativas mais presentes para a condenação da maçonaria tendo marco oficial “Bula
expedida pelo Papa Clemente XII, de 28 de abril de 1738 que proibia os membros da
Igreja Católica de pertencer à Maçonaria” Monteiro. (2014: 54). No Brasil o período de
maior tensão entre a maçonaria e a Igreja Católica foi entre os anos de 1872 e 1875 com
o advento do que ficou conhecido como Questão religiosa, quando em um
pronunciamento homenageando o Visconde do Rio Branco pela aprovação da lei Rio
Branco, conhecida lei do ventre livre, que garantia a liberdade às crianças negras nascidas
à partir daquela data, um padre do Rio de Janeiro enalteceu a participação da maçonaria
na aprovação da referida lei. Por conta deste pronunciamento o padre acabou por ser
suspenso.
A maçonaria por sua vez saiu em defesa do padre suspenso, no desenrolar dos
acontecimentos os bispos de Olinda (D. Antônio de Macedo Costa) e de Belém (D. Vital
de Oliveira) acabaram por suspender os padres que tivessem ligação com as lojas
maçônicas, impedindo-os de exercerem suas funções clericais. Fazendo valer a ordem
expressa na Bula papal editada por Pio IX, vale ressaltar aqui que ainda neste período a
Igreja vivia sob regime de padroado, por tanto, para que as designações da santa sé
pudessem ter validade em território brasileiro elas deveriam passar pelo crivo da coroa
brasileira, na pessoa do imperador D. Pedro II, que negou a suspensão dos padres e acabou
por ordenar a prisão dos dois bispos. Castellani (1993: 54)
A Questão religiosa expressou o auge do conflito entre maçons e clérigos no Brasil
e também representou o embate entre dois ideais distintos projetados para a sociedade da
época, de um lado a maçonaria bastião do progresso, da modernidade e da racionalidade,
do outro a Igreja Católica representante da moral, da tradição e detentora (segundo seu
próprio discurso) da salvação das almas.
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O presente artigo busca refletir sobre a posição tomada pelos maçons ao lidarem
com o projeto romanizador proposto pelos padres ultramontanos no Brasil no arrolar da
Questão religiosa, para isso valer-nos-á como fonte de pesquisa o discurso feito pelo
jurista, abolicionista e maçom Joaquim Nabuco no Grande Oriente do Brasil, no ano de
1873, intitulado “A Invasão Ultramontana” no qual ele discorre sobre a presença dos
ultramontanos jesuítas em território brasileiro repudiando suas ações por meio de
argumentos diversos.
Antes de adentrarmos precisamente no discurso a ser analisado (que é o real
escopo do artigo) faz-se necessário uma breve explanação a respeito dos padres
ultramontanos, bem como seus objetivos para com a sociedade brasileira dos oitocentos
e ainda a sua compreensão a respeito da modernidade.
Após os movimentos liberais ocorridos a partir de 1848 a Igreja passou a atuar de
forma mais aguerrida contra esses movimentos e seus adeptos “através do concilio
Vaticano I (1869-1870) a Igreja Católica instruiu bispos a implantarem uma nova forma
de conduzirem a Igreja condenando ideias liberais, políticas sociais e reforçando a fé
católica e o culto, repudiando tudo o que fosse considerado “moderno”. Esse movimento
ficaria conhecido como ultramontanismo11 e a partir daí “o catolicismo adquiria perfil
romano, clerical, Tridentino12, individual e sacramental” de soberania do clero sobre o
leigo” procurando estabelecer um catolicismo centralizado na figura do papa e
institucionalizar os ritos, garantindo maior controle de Roma sobre as expressões de
devoção dos fieis, condenando o que foi descrito pela Igreja como “liberdades modernas”,
defendendo a tese de que a religião católica seria a única capaz de evitar a desordem
política e social. Caes (2002:67) provocada pelos movimentos modernos. Dando
prosseguimento a objeção ao modelo de sociedade moderna que se apresentava, o Papa
Pio IX estabeleceu as bases que serviram para a implantação do ultramontanismo em
território brasileiro:

11

Do latim ultramontanus. O termo designa, no catolicismo, especialmente francês, os fiéis que atribuem
ao Papa um importante papel na direção da fé e do comportamento do homem. Na idade Média o termo era
utilizado quando se elegia um Papa não italiano (além da montanha). No Brasil assumiu um papel de
resistência ao “ moderno” por meio de projeto educacional, formação do clero e orientação católica para os
leigos.
12
Ao tratarmos “perfil tridentino” referimo-nos aos decretos definidos pelo concilio de Trento (1545-1563)
o qual foi o mais longo da historia da Igreja convocado pelo Papa João III, para decidir quais as ações da
Igreja Católica Romana frente a reforma proposta por Lutero, conhecida posteriormente como
Protestantismo
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Esse modelo, de caráter generalizante, pode ser resumido nos seguintes
pontos:1. Resgate da autoridade pontifícia, episcopal e clerical; 2.
Defesa da autonomia da Igreja em relação ao Estado e combate ao
regalismo como princípio; 3. Reforma do clero por meio: a) do combate
ao concubinato clerical; b) da educação em seminários sob a direção de
ordens religiosas reformadas, quando possível; c) da maior rigidez nas
ordenações sacerdotais; d) do envio de sacerdotes e seminaristas para
se formarem na França e em Roma; e) da tentativa de uniformização do
ministério episcopal e clerical; f) da tentativa de moralizar o clero; g)
do combate ou desincentivo à participação dos párocos na política
partidária, nos cargos eletivos ou administrativos civis; 4. Grande
escrúpulo e rigidez na escolha dos beneficiários a serem indica dos para
nomeação imperial; 5. Instituição de ordens religiosas reformadas,
masculinas e femininas; 6. Reformar e educar os fiéis por meio: a) da
reforma do clero; b) do fortalecimento hierárquico; c) da limitação da
participação dos laicos na administração da Igreja; d) da popularização
da catequese tridentina; e) do incentivo à participação nos sacramentos;
f) da intervenção administrativa em alguns centros de romaria e/ou
irmandades tradicionais; g) do incentivo às novas devoções e
movimentos religiosos. (SANTIROCCHI. 2015: 83)

Apesar de defender o fim do regalismo13, os ultramontanos não almejavam a
separação entre a Igreja e o Estado mas sim maior autonomia na administração de seus
bens e da fé católica. Defendendo ainda, Segundo Caes (2002:69) “a primazia do poder
espiritual sobre o temporal tomando para a Igreja um lugar ao lado do Estado como
mantenedora da ordem social.” Posição esta, que fez-se possível devido a aprovação do
dogma da infalibilidade papal no concilio Vaticano I.
O catolicismo assumia definitivamente a oposição sistemática ao
mundo moderno resolvido a lutar pela sua reintegração ao cenário
político pelo resgate da autoridade do papa como líder espiritual
infalível, pelo fortalecimento da instituição hierárquica submissa ao
papa e pela expressão da fidelidade a igreja. (CAES.2002.p. 69)

O projeto de romanização proposto pelos eclesiásticos ultramontanos pautava-se
em suma em fortalecer a igreja e agir como o modelo ideal de moral a ser seguido e
valores a serem transmitidos, para isso fez-se mister que a igreja passasse a controlar
todas as esferas da sociedade, nas palavras do professor André Luiz Caes (2002:70)“
tornou-se essencial direcionar a espiritualidade dos católicos e fazer com que estes, pela
aceitação e defesa dos princípios doutrinais se tornassem arautos do mesmo princípio”.
A igreja estabelecia o controle sobre a espiritualidade dos fiéis, estabelecendo critérios
que garantiam a “forma correta” de expressão da fé e da espiritualidade dos devotos.

13

Sistema político que sustentava o direito que tinham os reis, principalmente os reis Ibéricos, de interferir
na vida interna da Igreja, os monarcas recebiam do papa, títulos de mestres e protetores das ordens religiosas
e com isso passavam a ter controle sobre as mesmas.
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Em síntese o ultramontanismo apresentou se para a igreja como uma forma de
reaver seu poder junto ao Estado por meio da influência sobre os fieis garantindo a
estabilidade do regime, já para os liberais as práticas da igreja, entrelaçadas ao Estado
representavam uma ameaça a autonomia estatal, como afirma Caes (2002:70) “a questão
dos bispos trouxe a tona a fragilidade da união entre os poderes temporal e espiritual”
No ato da Questão Religiosa, o evidenciar desta fragilidade entre a parceria da
igreja e do Estado possibilitou que as frentes liberais mostrassem se ativas,
principalmente os maçons representantes do Grande Oriente do Brasil que após ter
passado por várias cisões se reunificou e a partir, principalmente do ano de 1872, sob o
título de Grande Oriente Unido e Supremo conselho do Brasil14, passou a se posicionar
de forma mais incisiva contra os ideais propostos pela igreja em consonância com o
estado até aquele momento.
Em 20 de maio de 1872, O Grande Oriente do Lavradio, nesse contexto
presidido pelo Visconde do Rio Branco, e o Grande Oriente dos
Beneditinos, presidido por Saldanha Marinho, unificaram-se em uma
única Potência, ou Obediência: O Grande Oriente Unido e Supremo
Conselho do Brasil [...]A união das duas Obediências, do Lavradio e
dos Beneditinos, e o seu posicionamento de defesa dos “irmãos”
atingidos - os padres maçons proibidos de pertencer à Maçonaria e a
punição ao padre Almeida Martins - mobilizou a Maçonaria como um
todo. (BARATA 1999 p.70)

Como já foi explanado antes, a maçonaria esteve presente em vários momentos
da história do Brasil, sendo precursora de movimentos que visavam a liberdade
(Independência, abolição, republicanismo), no século XIX mostrou-se fiel a bandeira do
progresso sob a égide da modernização, progresso não só estrutural como também moral
pautado na filosofia e na racionalidade. Durante o período da questão religiosa os maçons
mostraram seu repúdio aos atos católicos de modo mais veemente à saber que apresar da
Bula de Clemente XII no século XVIII condenando a participação de católicos na
maçonaria, parte dos clérigos brasileiros mantinham contato com a instituição chegando
a ser membros frequentadores de algumas lojas.
Os maçons lançaram seus discursos principalmente contra os ultramontanos
jesuítas que foram, segundo Santirocchi (2015:69) “Os maiores representantes do
ultramontanismo nos séculos XVI, XVII e XVIII” e que apesar de terem sido expulsos do

14

Foi o resultado da união do Grande Oriente do Lavradio e do Grande Oriente do Vale dos Beneditinos
muito em função da necessidade de aproximação entre os maçons brasileiros por conta da questão religiosa
este grande Oriente ficou na ativa de 1872 à 1878. (Castellani 1993)
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Brasil durante o período Pombalino, retornaram no século XIX e durante o pontificado de
Pio IX tomou frente aos ataques às instituições “liberais”.
Após ser proibida pela Igreja no final do século XVIII, ressurgiu na
primeira metade do século XIX e ganhou grande espaço junto ao
Vaticano no pontificado de Pio IX e assumiu a vanguarda dos ataques
à Maçonaria, e, por isto, tornou-se o alvo principal dos contra-ataques
da imprensa maçônica. (MONTEIRO. 2014:79)

O autor Elson luiz Rocha Monteiro (2014:79) aponta em sua tese de doutoramento
para o fato de os jesuítas promoverem ataques e os maçons proferirem discursos de defesa
ou contra-ataque em seus periódicos e assim esse embate discursivo começa a ganhar
contornos mais intensos, nosso objetivo aqui não é um debate a respeito de ataque e
contra- ataque, nem mesmo corroborar ou refutar o referido autor. Apenas analisaremos
o discurso maçônico a respeito dos Jesuítas de maneira a evidenciar o posicionamento de
Joaquim Nabuco frente a ação desta irmandade.
Em seu discurso na sede do GOB15 no Rio de Janeiro, Nabuco começa dizendo
ser de formação católica e conta ter tido papel de destaque na instituição sendo convidado
a participar de debates contra outros religiosos (protestantes) afim de reafirmar a doutrina
católica, porém o mesmo afirma que os debates eram claramente favoráveis aos católicos,
sendo estes, intolerantes aos demais
Mas foi o orador catholico que fallou três quartos de hora, respondeu
elle, eu só tenho falado dez minutos.
— É tempo de mais para dizer heresias, replicou o presidente, pondo
fim á sessão. (Riso.)
Era esta a liberdade que havia em nossas reuniões, cujo resultado foi a
retirada dos ministros protestantes de S. Paulo para Brotas. Desde então
senhores, eu abomino a intolerância com o ódio do remorso... e é d'essa
falta que venho fazer agora penitencia, e de modo tal que, si houver
n'este auditório quem possa dar-me absolvição, espero que ella seja
plena e inteira16. ( NABUCO. 1873:8)

O discurso aparece em tom irônico arrancando risos dos presentes, o explanador
faz a primeira crítica aos eclesiásticos católicos e mostra- se arrependido de ter
participado dos debates que culminaram na retirada de ministros protestantes da cidade
de S. Paulo e na transferência dos mesmos, reforçando a pratica da intolerância e ter
corroborado com o discurso católico.

15

Grande Oriente do Brasil, principal representante da maçonaria regular no Brasil, fundado em 1822.
(Castellani 1993)
16
Tomamos o cuidado de transcrever o discurso à maneira como tivemos acesso afim de garantir maior
fidedignidade às fontes.
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Após falar a respeito da sua experiência em relação a intolerância, o jurista faz
uma diferenciação a respeito das “teocracias” diferenciando a teocracia antiga da
teocracia moderna e explicando a função destas e explanando críticas a respeito da que
ele chama de “theocracia jesuítica”
Eu nao condemno a missão da teocracia,n’esses tempos, porque ella era
que dava força e vida ás pequenas nacionalidades, que inspirava-lhes
uma confiança inabalável no seu destino e sustentava-as no captiveiro.
Foi por isso que ellas resistiram ás grandes potências, julgando- se
invencíveis por sua alliança com Deus... (NABUCO. 1873: 10)

Joaquim Nabuco expõe em seu discurso a necessidade da teocracia para a
população de nações guerreiras e antigas, sob o julgo escravidão, explicando que era
necessária a aproximação com Deus afirmando que mesmo um homem solitário e forte
teve o coração fruto da educação católica da mãe17, mas logo abaixo ressalta:
Uma theocracia que eu não respeito, é a moderna, é a theocracia
jesuitica, é a theocracia do Syílabus, a renovação do ideal de Suarez,
esse anjo da escola de Santo Ignacio !
Esta, eu não a respeito porque nao tem missão, porque é um grito de
revolta de uma instituição que não sabe resignar-se, porque hoje há mais
luz em torno do papado do que em seu foco, porque ella só pôde viver
com a inquisição Si porém, senhores, a theocracia está condemnada a
desapparecer em nosso século, ha alguma cousa que não desapparecerá
com ella, é a religião (NABUCO. 1873: 11)

O desrespeito do maçom a mostra se então à teocracia que segundo ele protege o
papa e não o povo, a teocracia que busca a supremacia da igreja e condena a modernidade,
à saber que o sillabus aqui criticado, foi um documento eclesiástico do Papa Pio IX
listando e condenando cerca de 80 erros modernos.
A crítica explicita aos ultramontanos jesuítas se faz presente no discurso quando
Nabuco discorre a respeito do dogma da infalibilidade papal aprovado no Concílio
Vaticano I e também ao explanar sobre o comunismo apontando os como os dois grandes
males que devem ser combatidos para que a sociedade progrida.

Vede a sociedade moderna em lucta com os dous inimigos da ordem
actual, igualmente terríveis e implacáveis, um que a julga estacionaria
demais, outro que a julga revolucionaria, a Communa e o jesuitismo.
(Muito bem muito bem) 18Sim, senhores, ambos esses inimigos estão
conspirados contra o século (NABUCO. 1873: 13)

18

As palavras entre parênteses no final dos trechos indicam a reação dos ouvintes ao termino das falas, as
reações são muitas pois o discurso é cheio de ironias explanadas propositadamente pelo autor
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A posição de Nabuco em relação ao comunismo e ao jesuitismo reflete a posição
progressista tomada pela maçonaria em relação a sociedade, percebendo essas duas
ideologias como símbolos da resistência contra a modernidade, que no Brasil ganhou
contornos políticos, estruturais e morais.
Mais à frente no discurso o maçom explana o que segundo ele é uma prática
comum aos jesuítas em suas pregações, que seria o convencimento e a exploração de
viúvas para a retirada de seus bens, estabelece ainda que um dos motivos pelos quais a
maçonaria é, segundo ele, alvo da perseguição dos jesuítas é o fato de a maçonaria
proteger as viúvas integrantes da fraternidade:
Foi ao ler certos livros da Ordem que eu comprehendi uma das razões
porque os jesuítas odeiam tanto a maçonaria; é que os jesuítas, de
alguma fôrma, eu fallo de uma particularidade, foram uma associação
que explorava as viúvas ricas, e a maçonaria é uma instituição da qual
um dos melhores fins é proteger as viuvas pobres (NABUCO. 1873: 25)

Além da crítica a igreja ele faz uma defesa a maçonaria sobrepondo- amoralmente
à instituição religiosa de maneira a mostrar a maçonaria como uma irmandade protetora
dos familiares de seus adeptos e da população enquanto a igreja trabalha para explorar
financeiramente as viúvas. De fato, ao estudar a maçonaria nos deparamos em um dos
códigos da legislação maçônica, a constituição do Grande Oriente do Brasil, uma lei
especifica que instrui a loja enquanto instituição e os maçons a serem solidários
financeiramente à viúva e aos dependentes do “irmão” falecido. (Sobre direitos e deveres
das Lojas) Art. 26 - XII – prestar assistência material e moral aos seus Obreiros, às
viúvas, às irmãs solteiras e aos descendentes e ascendentes de Obreiros falecidos.
Ramalho (2019: 160) A presença deste artigo nas leis maçônicas abre margem para que
os maçons valham-se do cumprimento do mesmo para se sobrepor moralmente a qualquer
instituição (neste caso adversária) que não pratique um comportamento parecido, como é
o caso da Igreja Católica e dos ultramontanos jesuítas.
No decorrer do discurso o expoente alerta para os perigos contidos na instrução
católica alegando que os Jesuítas são mestres introduzir germens que desabrocham para
maior interesse da companhia. Nabuco (1873:26) Continua explanando sobre a influência
da igreja sobre as mulheres e destas sobre os homens, após contar uma anedota sobre o
pecado cometido por Adão e Eva termina: “Pois bem: senhores, ainda hoje a serpente
engana a mulher, (Riso.) e a mulher illudida dá o fructo do mal não mais a seu
companheiro —mas a seu filho. (Muito bem!) Nabuco (1873:27). Este trecho do discurso
faz referência a decisão da igreja em instruir a mulher e por meio dela alcançar a instrução
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católica do marido e dos filhos e assim tornas os homens mais receptivos às mudanças
propostas pela doutrina ultramontana.
Segundo o professor André Luís Caes (2002 p. 185) o papel de submissão da
mulher não mudou não mudou, ao contrário, o reforço do papel da mulher como “rainha
do lar” e responsável pela educação católica dos filhos ajudou a reforçar ainda mais esta
posição submissa, sendo responsável por zelar da estrutura católica no seio dos lares.
Retomando o discurso maçônico a esse respeito nota- se que o orador não apresenta em
seu discurso, acusações contra a mulher; ele transmite a ideia de que ela está sendo
utilizada como uma ferramenta de propagação do discurso católico nocivo a
modernidade, nessa perspectiva os padres católicos se transfiguram na serpente que
engana a mulher para que esta se torne adepta do “fanatismo religioso” ultramontano e
com isso o homem também possa se adequar ao que pretendia a igreja.
Embora criticassem veementemente as posições tomadas pelos ultramontanos,
boa parte dos maçons defendiam a separação dos poderes temporal e espiritual porém,
eram favoráveis a manutenção do padroado e isso fica bem claro no fim do discurso e
sequer que o Brasil deixasse de ser católico.
Não quero, no momento actual, a separação radical da igreja e do estado
não quero, sobretudo porque, si a igreja ficasse hoje livre entre nós, nao
teríamos um só paradeiro que oppôr á invasão ultramontana. Senhores,
foi um protestante liberal que o disse: Um governo catholico é antes
um obstáculo que uma animação ao ultramontanismo. [...]mas seria um
perigo quebrar hoje as armas com que nos podemos defender. É por isso
que eu peço a liberdade decultos, e a separação das duas sociedades, a
temporal e religiosa, a independência completa da legislação civil da
ecclesiastica, sem abandonar os direitos do estado inscriptos na
constituiçao,antes reivindicando-os com toda a força. (NABUCO.
1873:39)

Ao final do discurso, Nabuco conclama seus irmãos maçons a formarem um
campo de discussão neutro, livre de influências políticas afim de se unirem contra o
adversário comum, o ultramontanismo e que unidos possam encontrar uma forma de lutar
contra os comunistas e os fanáticos religiosos estabelecendo uma sociedade pautada na
religião e na liberdade de culto. Portanto temos ai uma maçonaria com ideias liberais,
modernas mas acima de tudo, combatente ao fanatismo religioso e aberta a uma relação
amigável com a igreja, buscando a coexistência entre as duas instituições que juntas
poderiam livrae a sociedade das amarras que a impede de alcançar o progresso e a
espiritualidade. Reunam-se a religião e a liberdade para que haja na sociedade um raio
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do ideal divino, e para que a adoração suba espontânea e livre dos homens para Deus!
Nabuco. (1873:14)
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ANÁLISE
TEÓRICO-METOLÓGICA
PÚBLICOS VÍTIMAS DO CÉSIO-137

DOS

SERVIDORES

Aline Beatriz Xavier dos Santos19
RESUMO: No decorrer deste texto será realizado uma análise metodológica em torno da
relação de poder existente do Estado de Goiás para com os servidores públicos que foram
contaminados pelo elemento radiológico césio-137, ocorrido em Goiânia no ano de 1987.
A pesquisa levará a compreender o que vem a ser o “acidente” e como ocorreu dentro do
contexto histórico, norteando o método do pensamento histórico sendo utilizado como fio
condutor desta investigação a condição de desamparo em que os servidores públicos se
encontravam para com o Estado e quais as ações desenvolvidas pelos órgãos
governamentais para ampara-los diante da radiação. Compreender as condições políticas,
sociais e econômicas durante aquele período pós ditadura militar. Onde a ferramenta
histórica buscará compreender em sua totalidade o objeto a partir das fontes documentais
como jornais e revistas do período do incidente com o césio 137 que apontam servidores
públicos negligenciados e expostos a radiação enquanto executavam suas funções
enquanto trabalhadores.
Palavras-chave: Césio-137, Estado, Poder, Trabalhadores.
Este texto apresenta questões teóricas que elucidam as preocupações de uma
pesquisa que tem como objetivo compreender o processo histórico em que servidores
públicos foram envolvidos no acidente radiológico com o césio-137 vindo a se tornarem
vítimas desta tragédia radioativa em Goiás, ao final dos anos 80 do século passado. A
desenvoltura da pesquisa se dará diante da relevância e da omissão de informações, assim
como equipamentos adequados que resguardassem os trabalhadores públicos de serem
contaminados.
Ao longo desta pesquisa será analisado a dinâmica social a partir da relação de
poder entre governo e os servidores públicos que ficaram desalojados socialmente em
decorrência do próprio acidente radiológico, contudo, pretende-se compreender o que foi
feito diante do contexto político e administrativo na assistência às vítimas deste acidente.
O acidente radiológico ocorrido no ano de 1987, levou a morte pessoas que tiveram
contato intenso com o elemento radioativo, entretanto, a radiação se espalhou e centenas
de pessoas tiveram suas vidas drasticamente modificadas diante da exposição à radiação
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do césio-137.
A pesquisa histórica científica nos levará à indagações em torno do acidente
radiológico assim como explicar a exposição dos servidores públicos em relação a
radiação. Deste modo, Carr nos ajuda a compreender o termo “acidente” para a história e
adverte:

É comum entre os historiadores competentes salientar que algo até
então tratado como acidental não era absolutamente um acidente, mas
que pode ser racionalmente explicado e encaixado num padrão mais
amplo de acontecimentos. Mas isto também não responde
completamente a nossa pergunta. Acidente não é simplesmente algo
que não conseguimos entender. A solução do problema do acidente na
história deve, creio, ser procurada numa ordem de ideias bem diferente
(CARR, 1978: 113).

Carr chama a atenção diante do aspecto em que na história é denominado de
acidente, algo que não se encaixa no padrão, remete a algo mais amplo, postulado nas
entrelinhas como o caso do acidente radiológico, sendo utilizado como justificativa de
uma série de ações inadequadas como a falta de estrutura de energia nuclear em Goiás,
ausência de equipamentos adequados para tal situação, interesses políticos e econômicos,
omissão de informações e orientações, enfatizando a situação de perigo na qual os
servidores públicos goianense foram expostos.
O/a historiador/a lida com as multiplicidade das causas para compreender
determinado fato, entretanto, Rüsen aponta o “método” utilizado para o desenvolvimento
do pensamento histórico e como se constitui, chegando ao fio condutor para nortear a
pesquisa histórica:
O fio condutor da argumentação é a intenção de descrever e demonstra
que a reflexão do pensamento histórico sobre seus fundamentos emerge
do trabalho prático do próprio historiador, baseia-se nele e possui para
ele significado. Embora a teoria vá além desse trabalho e conduza a seus
pressupostos fundamentais, ela é necessária sempre que se tratar de
fundamentar, justificar ou modificar, em suma, sempre que se tratar do
sentido do trabalho histórico (RÜSEN, 2010: 26).

Para analisar a condição de desamparo em que se encontrava os servidores
públicos, o ponto de partida se dará em torno da relação de poder existente entre governo
do Estado de Goiás e os trabalhadores contaminados. Este será o fio condutor da
investigação. No entanto, primeiramente é preciso ter ciência que os fatos não devem ser

55

tratados de forma independente, faz se necessário abranger a sua totalidade dando sentido
aos fundamentos que o constitui, assim como os interesses em torno do acidente,
justificando ou modificando as causas que levaram a este acontecimento, dando sentido
a pesquisa histórica.
A condição previamente apontada de desamparo dos servidores públicos será
desenvolvida ao logo deste texto, todavia, busca-se compreender os fatos em torno do
acidente radiológico com o césio-137, observando os fatos de forma investigativa,
analisando as condições políticas, sociais e econômicas do Estado de Goiás no ano de
1987. De acordo com Rüsen, a pesquisa cientifica precisa ser compreendida em sua
totalidade, obtendo uma visão panorâmica a respeito do objeto, com “interesse” dos fatos,
que orientará o profissional da ciência histórica diante do fluxo temporal, apresentando
aspectos pouco estudados a partir do conhecimento presente, ou seja, o estudo teórico da
história fundamentará a análise em torno do acidente radiológico com o césio-137.
Koselleck sugere um mergulho de volta ao passado, chegando ao período em que
se deseja investigar, neste caso, será em Goiás, especificamente em Goiânia no ano de
1987, em busca dos vestígios que levarão para a evolução desta pesquisa.
Quando o historiador mergulha no passado, ultrapassando suas próprias
vivências e recordações, conduzido por perguntas, mas também por
desejos, esperanças e inquietudes, ele se confronta primeiramente com
vestígios, que se conservaram até hoje, e que em maior ou menor
número chegaram até nós. Ao transformar esses vestígios em fontes que
dão testemunho da história que deseja apreender, o historiador sempre
se movimenta em dois planos. Ou ele analisa fatos que já foram
anteriormente articulados na linguagem ou então, com a ajuda de
hipóteses e métodos, reconstrói fatos que ainda não chegaram a ser
articulados, mas que ele releva a partir desses vestígios.
(KOSELLECK, 2006: 305).

O mergulho ao passado que Koselleck sugere, remete as experiências vividas
pelos servidores públicos, permitindo o historiador confrontar os vestígios encontrados,
a partir das condições sociais, políticas e econômicas locais, assim como sua organização
mediante aos meios de produção e a relação de poder. Contudo as fontes documentais
disponibilizadas a respeito do acidente, possibilitará a compressão de como se deu o
processo histórico do acidente radiológico diante das ações do governo e da recepção das
vítimas quanto ao seu próprio abandono.
Trata-se de um acontecimento marcante ocorrido em Goiânia com repercussão
internacional, marcada por um governo cujo o interesse principal aponta para a
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preocupação econômica, contudo, a segurança e o bem-estar da população goianense,
ficara a desejar. Assim o entendimento sobre a história social deste período proporcionará
melhor abrangência em torno da força política governamental sobre os indivíduos que se
acidentaram. Ou seja, o governo tinha como intenção controlar o acesso às próprias
vítimas, para evitar que estes radioacidentados ficassem sem controle e denunciassem o
descaso governamental com a situação vivida pelos mesmos.
O Estado de Goiás acabara de sair do período de ditadura militar e encontrava-se
em crise econômica, buscando se reestabelecer junto aos demais Estados, entretanto, um
acidente desta magnitude seria inviável diante dos interesses políticos e para a reabilitação
econômica goiana. Este fator levou-o governo a encobrir o acidente para evitar o
agravamento da crise, negligenciando a população, assim como os servidores públicos
contaminados com o elemento radioativo. Como dito anteriormente, em 1987, Goiás
buscava sair de uma crise econômica e ainda vivenciava os resquícios da ditadura militar,
o que nos leva a refletir o momento de transição política deste período. Tal situação
propicia ao historiador o olhar externo, em que analisará as ações governamentais neste
contexto histórico.
Segundo Spengler a história é uma secessão de unidades individuais e
independentes, a que chama culturas. Cada cultura tem uma caráter
especifico; cada cultura tem por fim exprimir este caráter em todos os
pormenores da sua vida e do seu desenvolvimento. Mas uma dada
cultura assemelha-se a todas as outras por ter um idêntico ciclo de vida,
semelhante ao dum organismo (COLLINGWOOD, 1981: 280).

Para Collingwood a cultura se assemelhas as demais, diante dos aspectos gerais,
entretanto os aspectos específicos determinam a formação cultural de uma localidade,
assim, mesmo o desenvolvimento continuo, dentro da normalidade propicia para que os
aspectos culturais não permaneçam imutáveis, mediante a sua condição sociocultural.
Este aspecto que o autor apresenta diante dos aspectos culturais, favorece a compreensão
do período que antecede o acidente radiológico, que ocorria a transição política do Estado
enfrentará mediante o surgimento de novas necessidades de progresso político e
econômico.
Ressaltando a predominância de um governo autoritário para com os servidores
que ficaram desalojados socialmente, na citação abaixo será possível perceber
nitidamente na fala do presidente da república José Sarney a forma depreciativa a
contaminação com o césio-137, que não havia nenhum perigo de contaminação referente

57

às vítimas do acidente radiológico em sua visita a Goiânia naquela conjuntura.
A novidade foi a viagem do presidente José Sarney a Goiânia, na quartafeira. Ali, o presidente vestiu máscara e avental, chegando a passar 20
minutos em companhia de algumas pessoas contaminadas, num gesto
tranquilizador que, mais tarde, seria manchado por uma ironia capenga.
“Se houvesse algum perigo, o presidente da república não estaria aqui”,
logo em seguida, “mesmo porque eu não tenho um vice-presidente”
(VEJA 21/10/1987).

A visita do presidente da República José Sarney a Goiânia tinha o intuito de
transparecer que não havia perigo de contaminação, na tentativa de amenizar o pânico
que havia se espalhado pelas ruas da cidade e ganhado repercussão internacional diante
do acontecimento, um escândalo que naquele momento seria trágico, até mesmo porque
o governo enfrentava uma forte crise econômica e ainda sofria com os resquícios do fim
da ditadura militar.
O presidente da República José Sarney em sua visita a Goiânia em um momento
de crise econômica e social diante da radiação, apresenta uma estratégia no qual minimiza
a gravidade do acidente radiológico césio-137. “As relações entre estruturas (com ênfase
na análise das posições e hierarquias sociais), conjuntura e comportamento social
definiriam assim o campo a ser recortado”. (CASTRO, 1997, p 48) A partir da perspectiva
desta autora, entendemos que as relações sociais e suas consequentes estruturas
hierárquicas no governo do presidente Sarney transparece, em seus discursos, que não
existe risco de contaminação, disponibilizando informações governamentais que tentam
amenizar o escândalo e a crise econômica que tendia a aumentar diante da gravidade da
radiação espalhada pelas ruas de Goiânia.
O interesse em sanar a crise econômica era tão forte que em um dos poucos
pronunciamentos feitos pelo governador Henrique Santillo, em sua fala, demonstra um
discurso em que se impõe enquanto autoridade governamental e uma indignação para
demonstrar a necessidade do Estado ter ciência do controle do uso e manuseio da energia
nuclear.
“Exigimos a escolha de um local fora do estado de Goiás para servir de
depósito para material contaminado”, bradou, numa cadeia de rádio e
televisão formada na quinta-feira passada, o governador Henrique
Santillo. “A sociedade brasileira não pode mais ficar ausente do
controle do uso da energia nuclear, hoje nas mãos de poucos, embora
competentes, técnicos” (VEJA 14/10/1987).

O discurso governamental expressava a necessidade da burocracia ter “em mãos”
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o controle dos recursos técnicos necessários para que acidentes como este não
ocorressem, o que em si evidencia o erro e a irresponsabilidade estatal em relação à
política energética, para ficarmos no elemento do acidente radiológico. A
irresponsabilidade que vitimou trabalhadores do próprio Estado, tal como se viu com os
servidores públicos.
O autor Stuart Hall aborda uma expressão interessante para a crítica e os estudos
dos quais nos deteremos, como se pode verificar abaixo:

Em comparação com as sociedades tradicionais (por exemplo, o estadonação) ou tem uma enganosa continuidade com as formas anteriores
(por exemplo, a cidade), mas são organizadas em torno de princípios
diferentes. Mais importante são as transformações do tempo e do espaço
e o que ele chama de “desalojamento social” – a “extração” das relações
sociais dos contextos locais e sua reestruturação ao longo de escalas
indefinidas de espaço e tempo. (STUART HALL, 1996: 16)

O desalojamento social que Stuart Hall nos leva a compreender a condição dos
servidores públicos escalados para conter a radiação e que foram contaminados pelo
elemento radioativo césio-137, a ausência de informações e equipamentos adequados, os
levou ao desamparo diante das ações governamentais, propiciando o preconceito da
comunidade goiana para com esses indivíduos, não conseguindo mais sentir pertencente
a sua localidade.
Os resquícios de um governo autoritário ainda eram presentes no ano de 1987,
caracterizado pelo aspecto sociocultural predominante em Goiás, remetendo a construção
do pensamento histórico em torno da relação de poder, como podem ser observadas nas
fontes jornalísticas disponibilizadas e das quais serão analisadas em nossa pesquisa.
Portanto, para além do uso das fontes, é fundamental para o percurso científico da história
nos determos em seus fundamentos teóricos. Para isto, a teoria da história propicia ao
pesquisador a compreensão de sua própria ciência, por meio de vestígios encontrados.
A teoria é o plano da ciência da história em que essa visão é adquirida.
A teoria cuida para que o conjunto da floresta da ciência especializada,
como constituição estrutural do pensamento histórico, não seja perdido
de vista, nos múltiplos processos do conhecimento, em benefício das
árvores dos processos particulares do conhecimento (RÜSEN, 2010:
27).

Rüsen se refere a teoria da história como um conjunto da floresta da ciência
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especializada, sendo fundamental para reconstrução dos fatos diante da produção do saber
histórico, buscando diferentes processos de conhecimento, assim a teoria da história
favorecerá a análise das fontes na produção dos textos históricos.
Vemos isto em nossa pesquisa, ao analisaremos por exemplo, uma notícia
jornalística, como se pode verificar no jornal Diário da Manhã, um dos veículos da época
acessado, no qual aponta que os servidores públicos foram negligenciados e expostos ao
contágio pela ingerência estatal à época, como se pode ver logo em seguida:
Para lidar com as pessoas e locais contaminados pela radioatividade, os
técnicos da CNEN utilizam alguns equipamentos que os protegem da
radiação, como plaquinhas de chumbo fixadas a roupa. Os policiais não
possuem esses objetos e nem os conhecimentos do que realmente é
radioatividade e as medidas que podem ser tomadas para prevenir a
contaminação. Eles se dizem desprotegidos e temem adquirir certos
problemas causados pela radioatividade (DIÁRIO DA MANHÃ,
02/10/1987).

Observa-se o medo enfrentados dos servidores públicos em relação ao que poderia
vir acontecer diante exposição à radiação em que foram submetidos. Nota-se diante da
perspectiva da relação de poder.
A análise em torno do acidente radiológico permite-nos perceber que há elementos
pouco refletidos historicamente, o que indica ausência de estudos que se comprometam a
ver o tempo histórico como um horizonte de expectativa, em que se relaciona passado e
futuro, tão necessário para a compreensão do objeto histórico, como nos elucida
Koselleck (2006).

Só quando se é capaz de abarcar uma grande sequência com um único
olhar, e não se toma tudo ao pé da letra nem se procura confundir de
forma petulante, só então é que “se chega a perceber a ligação secreta
entre o antigo e o futuro, e se aprende a compor a história a partir da
esperança e da recordação” (KOSELLECK, 2006: 308).

Koselleck nos leva a repensar a ligação entre antigo e futuro, com olhar atento às
minúcias em torno do objeto, atentando para que os episódios não sejam vistos de forma
radical, como fator único, como uma espécie de explicação monocausal do acontecimento
histórico. Em nossas preocupações, no evento do césio-137, deve ser considerado todo o
processo histórico e social, suas várias determinações, que envolveu os servidores
públicos submetidos a radiação enquanto exerciam suas funções, sofrendo as
consequências do acidente, como transtornos emocionais, doenças com mutação genética
e o câncer que ficarão presentes em seus descendentes por um período de 200 anos,
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legando gerações futuras às consequências deste contágio.
Os relatos que envolvem o acidente radiológico, podem ser compreendidos a partir
da perspectiva histórica do desalojamento social em que servidores públicos foram
submetidos. Diante dos fatos aqui já apontados e da negligência dos órgãos
governamentais, os servidores ficaram expostos ao risco diante as ações orientadas pelo
Estado à época. Neste sentido, cabe ao trabalho do historiador a análise dos vestígios
deste passado, numa tentativa de construir um conhecimento pautado pelas evidências
buscadas nas fontes, que em nossa pesquisa se esboça num conjunto significativo das
mesmas (revistas, jornais, relatos, vídeos) para a constituição desta narrativa histórica do
césio-137.
O segundo fator do pensamento histórico que pertence aos fundamentos
ciência da história decorre da resposta à pergunta: como é possível que
se constitua algo chamado “história” quando as carências dos homens
na pratica de duas vidas no tempo são satisfeitas? Para tanto são
decisivos determinados pontos de vista supra-ordenados, que articulam
essas carências como interesse em certo conhecimento do passado, ou
seja, como interesse em conhecer o passado historicamente (RÜSEN,
2010, p 31).

Rüsen aponta que conhecer os fatos do passado historicamente, compreende a
sequência de ações humanas que direcionam ao fato histórico, as intenções que estão
ditas, mas pouca exploradas. Diante de nossa pesquisa, a interpretação dos interesses do
governo estadual quanto ao que se deveria divulgar de informações acerca do acidente
radiológico, expressa os interesses do Estado em transparecer preocupação com o destino
político de sua governança diante esta catástrofe, ao mesmo controlar o que precisava
circular de informação sobre o ocorrido e as ações que estavam sendo empreendidas para
a segurança dos atingidos e das populações em geral. Esta carência de orientação no
tempo, como bem coloca Rüsen, nos auxilia na pesquisa histórica acerca dos
acontecimentos do césio-137 e nos fornece elemento teórico para escrever sobre este
passado e sua narrativa.
O trecho a seguir chama a atenção para a reflexão acerca das sequências de ações
em torno da ideia de acidente na história:
Os chamados acidentes na história representam uma sequência da causa
e efeito que interrompo – e, por assim dizer, com ela se choca a
sequência que o historiador está primordialmente interessado em
investigar. Bury, bem corretamente, fala de uma “colisão de duas
correntes causais independentes” (CARR, 1978, p 110).
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Tendo como premissa esta questão apontada por Carr, o acidente do ponto de vista
histórico, parte de uma sequência de ações e efeitos que são interrompidos, como uma
espécie de “parada no fluxo contínuo” do acontecimento histórico. Assim, esta “parada”
pode sinalizar para o trabalho de pesquisa histórica uma brecha, um “fôlego”, para a
produção de um novo saber histórico, ainda não explorado (mesmo com fontes
disponíveis). E este é nosso entendimento quanto à pesquisa histórica que nos propomos
a realizar, pois esta interrupção no “fluxo contínuo” da história, nos trará elementos da
cena histórica que precisam ser explicados pela pesquisa.
Ora, se escreve história a partir de resultados de pesquisa, a
possibilidade da superação, a mutualidade dos resultados de pesquisa
ao longo do progresso cognitivo não devem perder-se, mas ser
transmitidas aos destinatários. Os resultados da pesquisa, na
historiografia, não devem cristalizar-se em uma imagem definitiva dos
tempos passados, pois perderiam o traço característico da racionalidade
que os produziu (RÜSEN, 2010, p 47).

Rüsen alerta para os cuidados que devem ser tomados durante o processo de
construção cientifica da história, o que significa não perder os traços e características de
racionalidade daquele que a produziu. A produção histórica percorre um longo caminho
até a obtenção dos resultados, podendo ser o esperado pelo pesquisador, porém, podem
superar as expectativas de quem o produziu. “Os resultados da pesquisa histórica
precisam ser didaticamente transpostos, é certo, para as carências de orientação que os
tornaram necessários” (RÜSEN, 2010, p 49). Assim, o autor ainda nos chama a atenção
para que haja cautela em torno dos resultados, nos quais precisam estar dispostos de forma
didática, deixando claro as intenções da pesquisa.
Em nossa pesquisa, compreender as relações de poder como um dos fatores de
investigação, colabora para o estudo do objeto em questão e indica um caminho para
nosso estudo e nos subsidia para refletirmos o acidente radiológico sob a lógica de uma
correlação de forças entre o governo e os servidores públicos que trabalharam no front da
tragédia.
As fontes documentais encontradas em jornais e revistas do ano de 1987,
favorecem a maturação do fato, e já nos indicam que houve consequências nesta
correlação de forças, como se tornarem vítimas da radiação e do descaso quanto ao
atendimento assistencial e de saúde física e mental, o que fica evidenciado em relatos de
servidores acidentados. As fontes disponibilizadas e que já tivemos acesso referente ao
acidente do césio-137, indicam de antemão (do manuseio até então feito) a ausência da
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política de assistência social e de saúde por parte do Estado aos servidores, mas que ainda
carecem (sentido de orientação e carência, nas perspectiva teórica de Rüsen) de uma
análise mais substanciada, para explicar historicamente o fato e seus desdobramentos
políticos e sociais.
Por fim, a pesquisa histórica cientifica vem com o intuito de analisar o objeto em
sua totalidade, buscando através dos vestígios compreender o fato histórico e sua relação
entre presente e passado, formulando assertivas que suprem as carências do passado e nos
apontam para mais indagações ou outras questões ainda a serem respondidas. Na pesquisa
que nos ocupa, buscamos motivos e elementos que demonstram os tensionamentos,
ausências, discursos e interesses nesta temática de pesquisa acerca desta tragédia.
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DA FUNDAÇÃO DO PATRIMÔNIO DE SÃO SEBASTIÃO AO
POVOADO DE CAMPESTRE

Alleks Endriw Pereira Macedo20

RESUMO: Este trabalho tem como objetivo apresentar os resultados parciais dos estudos
desenvolvidos sobre o segundo capitulo “Da fundação do patrimônio de São Sebastião
ao povoado de Campestre” da dissertação “Memórias e Histórias de Itaguari-GO: entre
tempo, espaço, poder e religiosidade (1946-2018)”. Esta síntese visa mostrar como o
processo ocupacional e fundacional do território itaguarino, foi marcado e permeado pela
religiosidade. De tal modo, propõe-se mostrar que o nascimento do espaço urbano de
Itaguari, possui em si uma formação histórica especifica que se explica por meio de um
desprovimento político inserido na conturbada vida política de Goiás nas primeiras
décadas do século XX. Por fim, defende-se que Itaguari mesmo já sendo contemporânea
da secularização do Estado, ainda esteve fortemente permeada e reverberando os antigos
cânones da Igreja como as normativas do Arcebispado da Bahia, justificando o forte poder
e prestigio que o sagrado tinha sobre seus habitantes.
Palavras-chave: Itaguari; Urbanidade; Processo Fundacional; Religiosidade.
Introdução

Este artigo tem como objetivo apresentar os resultados parciais dos estudos
desenvolvidos no segundo capitulo “Da fundação do patrimônio de São Sebastião ao
povoado de Campestre” da dissertação “Memórias e Histórias de Itaguari-GO: entre
tempo, espaço, poder e religiosidade (1946-2018)” demonstrando alguns elementos que
possibilitaram o surgimento e a ocupação do espaço urbano do município de Itaguari.
Tendo em mente, que esta ocupação e consolidação foram permeadas pela religiosidade
em suas formas distintas do processo fundacional, mesmo no já laicizado século XX.
Aliás, processo fundacional este que se difere da grande maioria dos núcleos
urbanos surgidos em Goiás no século XX, que já aspiravam marcas modernizadoras de
urbanidade. Imprimidas pelas mudanças ocorridas principalmente após década 1930,
como a mudança da capital estadual, a expansão da fronteira agrícola para o então “mato
grosso goiano” através do programa político “Macha para o Oeste” e da instalação modal
¹ Mestrando do Programa de Pós-Graduação em História da Pontifícia Universidade Católica de Goiás –
PUC Goiás. Bolsista do Programa de Suporte à Pós-Graduação de Instituições Comunitárias de Ensino
Superior – PROSUC – CAPES. E-mail: alleks.macedo@hotmail.com Orientadora: Prof. Dra. Deusa Maria
R. Boaventura.
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ferroviário em Goiás. De tal modo, estas mudanças estão ligadas ao rápido processo de
urbanização e modernização território goiano ocorridas nas primeiras décadas do século
XX, modificando os seus costumes e hábitus. Com o surgimento de novas formas de se
organizar no tempo e no espaço, estas transformações revolucionaram os modos de agir,
de criar, de relacionar e de se comunicar.
Sendo assim ao longo desta analise consideraremos a cidade como sendo um
espaço de memória ou “lugares de memória”, que assumiram ou assumem para a
sociedade o papel de local de referência, depositário das lembranças do passado e dos
desejos do próprio futuro. Pois, não basta apenas resgatar o passado é necessário alicerçar
aos “lugares de memória” num de seus pilares fundamentais que é o espaço e o tempo.
Desta forma, se faz imprescindível levantarmos um estudo acerca da cidade de ItaguariGO. Buscando através da memória, da oralidade, das fontes tangíveis e intangíveis
suportes imprescindíveis para a construção deste estudo histórico sobre o espaço urbano
e seus habitantes.
Desta maneira, a escolha do tema de pesquisa estará voltada para compreender o
processo de ocupacional do espaço urbano de Itaguari-GO. Visando valorizar e preservar,
a memória histórica dos fatos ocorridos, responsáveis pelo importante papel de guardiã
memória coletiva do povo Itaguarinense. Tendo sua relevância arrolada às mudanças
ocasionadas pelas inserções dos novos modelos ocupacionais no espaço. Estas mudanças
passaram a serem permeadas aos costumes tradicionais, principalmente quando se trata
de uma comunidade de raiz camponesa, fortemente afetada pela religiosidade.
Este trabalho se justifica na medida em que visa contribuir com o conhecimento
histórico sobre o processo da ocupacional do espaço urbano de Itaguari-GO.
Demonstrando os fatos ocorridos durante o período de seu surgimento até sua
consolidação enquanto núcleo urbano, a fim de compreender o processo de interação do
homem com o espaço em que vive. Objetivando oferecer um melhor entendimento ao
leitor sobre o tema proposto é contribuir com a preservação dos costumes e da história
local.
Vale ressaltar que não são encontrados muitos trabalhos que se dedicam a analisar
o movimento de fundação na sociedade goiana, especificamente em Itaguari. Que cada
vez mais, vê seu passado esquecido e menosprezado. Ressaltando assim a importância de
sua preservação, bem como contribuir e comparar o conhecimento histórico da cidade,
servindo de fontes para futuras pesquisas.
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De tal modo, os problemas norteadores que serão debatidos ao longo deste artigo,
são: Como a ocupação territorial e formação do município foram permeadas pelos antigos
modelos fundacionais ligados religiosidade? Se o processo da urbanização e êxodo rural
interferiu na religiosidade popular? Como a religiosidade influiu e permeia na relação do
homem com o espaço em que vive? Sendo assim, a pressupõe-se que o surgimento do
espaço urbano de Itaguari é norteado e permeado pela religiosidade e pelas
transformações no modo de se relacionar com o espaço, alterando e modificando seus
habitus e costumes.
A metodologia que será utilizada nesta pesquisa se pautara no método histórico,
monográfico e etnográfico. Pois, será necessário colocar os dados sob uma perspectiva
histórica comparando os conjuntos de elementos existentes com suas origens históricas,
tendo em consideração sua generalização e os descrevendo a partir da etnografia de uma
cultura de um povo. Buscando compreender os fenômenos sociais e culturais destes
itaguarinos.
Da mesma forma, dar voz ao passado, ligado aos conflitos vividos no presente,
através do depoimento é fundamental. Pois será uma das técnicas de pesquisa a ser
utilizada nesta pesquisa. Segundo Ferreira e Amado (2000), a utilização da fonte oral
para a história é de certa forma reviver o passado não como ele exatamente foi, mas como
ele existe ainda dentro do imaginário de cada indivíduo de um grupo.
Assim, os dados empíricos serão obtidos por meio de fonte oral através de
entrevistas. Os entrevistados serão selecionados por métodos que vise o maior
aproveitamento de dados obtidos, visando à contribuição com o estudo. Além disto, esta
pesquisa será feita por meio de coletas de dados bibliográficos, sendo registros escritos
como, documentos cartoriais, religioso-eclesiásticos, livros, trabalhos acadêmico já
produzido na área e pela rede mundial de comunicação (internet). E não menos
importante, esta pesquisa utiliza-se de dados iconográficos correspondente ao recorte
temporal, como: pinturas, obras de arte, mapas, paisagens e fotografias.
O fator urbano e os modelos de povoamento

Em todo o Brasil é comum encontrar cidades no interior do país que foram
fundadas no século XX, mas que apresentam suas concepções que lembram as antigas
cidades dos séculos anteriores em que os povoamentos se faziam pela formação de
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fazendas que em seguida se constituíam em “patrimônios” urbanos.21 Murillo Marx
(2003), em seu livro “Nossa Chão: do sagrado ao profano” ao considerar estás
concepções, apresenta que o espaço urbano no Brasil vem evoluído lentamente do sagrado
para o profano.
Através das mudanças em seu conceito, uso, âmbito e trato, é possível
acompanhar a passagem da predominância religiosa, em seus
primórdios, para a secular, nos dias atuais [...] o conceito inicial
predominantemente religioso, foi se transformando, até tornar-se quase
absolutamente mundano (MARX, 2003: 7).

Assim, segundo Murillo Marx (2003) na história das cidades brasileiras, no que
tange a constituição de sua paisagem urbana, há uma forte relação entre Estado/Igreja [ou
religiosidade], nas implicações da formação dos espaços urbanos. Principalmente, nos
séculos anteriores a laicização do Estado. Contudo, contrapondo este processo de
laicização do Estado, a junção Estado/Igreja permaneceu recorrente durante o século XX.
Incorporada na ideologia popular na forma de criação urbana, como pode ser comprovado
na fundação de diversos espaços urbanos no Brasil. Como por exemplo, o município de
Itaguari-GO que na década de 1940 seguindo a forte motivação das transformações
ocorridas em solo goiano como a mudança da capital estadual, que já adotava os novos
cânones de formação urbana, supõe-se que influenciou na idéia da criação e fundação do
espaço urbano aonde hoje está localizado o município.
Todavia, cria-se um espaço urbano, ou melhor, um patrimônio dedicado ao mundo
sacro, seguindo os velhos padrões propostos de séculos anteriores, de acordo com as
normativas do Arcebispado da Bahia, mesmo com a já acentuada secularização e
separação entre Igreja e Estado. Ficando evidente que seus fundadores ainda estavam
permeados aos antigos valores e padrões remotos aos séculos anteriores a laicização com
a forte relação entre Estado/Igreja.
Outro ponto interessante ao analisar a fundação do espaço urbano de Itaguari-GO
é sua duplicidade, com a transfiguração e transvalorização de sua espacialidade. Dada a
correlação com o espaço sagrado, não apenas pela fundação de patrimônio dedicado ao
mundo sacro, mas anterior. Pois, o local escolhido para a fundação do então patrimônio
21

Modelo de povoamento muito difundido em Goiás no século XIX. As formações urbanas originavam de
“patrimônios” ou “capelas”, que consistiam na convergência das populações rurais para determinado local,
em terras doadas pelos fazendeiros para ser erguida uma igreja, surgindo ai as funções comerciais e
religiosas, dando-se inicio a um povoado, um arraial e depois uma cidade, demandando um longo período
de solidificação.
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e depois núcleo urbano já era considerado um espaço sagrado para o homem local, por se
tratar de antigo cemitério existente no local.
Demonstrando uma heterogeneidade de intencionalidades para a formação do
espaço urbano em determinado local. Pois ao analisar a formação deste patrimônio, fica
evidente que esta ação fazia parte do desejo e da necessidade das pessoas que viviam no
campo. Necessidade estas que podem ser explicadas pela falta de amparo de políticas
publica, por parte de governantes e representatividade voltadas a esta população que
ocupa a zona rural no século XX. Já que estes normalmente residiam em remotas cidades,
onde ficavam os centros administrativos e políticos.
Entre as principais reivindicações estavam, como: saúde, educação, comercio,
interesses políticos e principalmente pela complacência do poder religioso. Ânsia esta
que pode ser elucidada, devido ao poder exercido pelo mundo sacro sobre o mundo
profano, a ideologia desta população e também o reconhecimento desta comunidade de
fato e de direito, não apenas perante a Igreja Católica, mas também perante o próprio
Estado. Bastante compreensível quando colocado em determinado espaço-tempo.
Hipótese esta que pode ser analisada pela categoria de Crypto-religião22 pregada por Joel
Robbins (2011) de modo que resolvesse a demanda da necessidade que desta população
na criação de um local sacro, se tornando assim uns dos principais motivos para o
surgimento do centro urbano.
Necessidade está que Murillo Marx (1991) ao analisar os séculos anteriores a
laicização encontra, porém na sociedade itaguarina permanecerá durante o século XX:
Não era somente o acesso garantido então à desejada e necessária
assistência religiosa que se obtinha, mas também o reconhecimento da
comunidade de fato e de direito perante a Igreja oficial, portanto perante
o próprio Estado. [...] Não era somente o acesso ao rito litúrgico que
propiciasse no quotidiano, nos faustos e infaustos, o confronto
espiritual: era também o usufruto da formalidade civil com todo o
direito e a segurança que pudesse propiciar. (MARX, 1991: 18-19)

De tal modo, Itaguari mesmo já sendo contemporânea da secularização do Estado,
ainda esteve fortemente permeada e reverberando os antigos cânones da Igreja.
Justificando o forte poder e prestigio, que o sagrado tinha sobre os habitantes que viviam
nos sertões goianos, aonde hoje se localiza o município. Sendo assim, em sua realidade
22

Categoria que exprime a noção de poder oculto ou escondido, dentro dos dogmas religiosos. Sendo
utilizado nesta abordagem para referenciar ao poder ideológico, hibridizado dentro dos dogmas.
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vivenciada os humanos, de formas distintas, estão constantemente se apropriando do
espaço sobre o qual vivem e estabelecendo suas mais diversas atividades e relações
sociais. A vida humana é, por conseguinte um eterno devir de territórios.
Desta forma, o nascimento do espaço urbano de Itaguari possui em si, uma
formação histórica especifica. Que se explica por meio de um desprovimento político e
religioso inserida na conturbada vida política de Goiás nas primeiras décadas do século
XX.

Cruz no campo: um cemitério no sertão
O surgimento da cidade de Itaguari, assim como diversas outras cidades
brasileiras, tem em sua história especificidades únicas e semelhanças com o surgimento
de outros núcleos urbanos. Ao longo da história do surgimento urbano no Brasil em
específico em Goiás, foi muito comum o processo de formação povoamentos, surgidos
em decorrência de pousos de tropas e viajantes em espaços localizados entre cidades,
servindo como ponto de apoio para longas viagens.
Assim, podemos pensar o surgimento da ocupação territorial das proximidades do
município de Itaguari conforme os estudos até aqui levantados, que muito antes da própria
criação e formação do povoado já havia uma ocupação no local, onde hoje se localiza o
núcleo urbano. Como a existência de um antigo cemitério, que conforme é relatado por
depoimento dos antigos moradores da região, este teria surgido muito em decorrência
destes pontos de apoio e pousos de tropas, além de outras especificidades.
Considerando os depoimentos dos entrevistados realizados durante esta pesquisa;
pesquisas produzidas por outros pesquisadores; além das entrevistas que compõe o acervo
pessoal que o autor, realizadas em pesquisas passadas23. Foi constatado que,
anteriormente no local especifico onde hoje está situada a cidade de Itaguari, era ponto
de divisas de algumas fazendas é local aonde se encontrava antigamente um antigo
cemitério, do qual não se sabe o ano especifico de sua criação.

23

Ver em Referências Bibliográficas: MACEDO, Alleks Endriw Pereira. Memórias e Histórias de ItaguariGO (1946-1989). Cidade de Goiás - GO: Universidade Estadual de Goiás - Unidade Universitária Cora
Coralina, 2017.
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Localizado em um local elevado é de terreno plano de vegetação de cerrado
rasteiro, conhecido no modo popular como “chapadão”

24

, este local de campos de

chapada cercado de veios de água foi estabelecendo-se uma espécie de cemitério. Onde
segundo relatos de antigos moradores da região, não havia uma preocupação de
demarcação de limites, os corpos que eram enterrados naquele local de forma
desordenada, distantes uns dos outros, devido ao fato de não ter uma demarcação previa.
Às vezes membros da mesma família eram enterrados uns perto dos outros, porém a única
demarcação que existente era a colocação de crucifixos de madeira para demarca o local
dos túmulos dos entes queridos25.
Além disto, este antigo cemitério se localizava nas proximidades das antigas
trilhas de estradas rurais pelo sertão, que ligava os centros urbanos, como: Jaraguá,
Itaberaí e Cidade de Goiás. Cidades que por conseqüentemente, se encontrava também os
cemitérios mais próximos. Assim, os motivos do surgimento deste cemitério são
controversos, devido ao fato dos anos que se passará e a falta de informações.
Todavia, há duas explicações que são repassadas na forma da tradição oral, de
geração por geração e relatadas nas entrevistas. A primeira se baseia na questão da
distância dos cemitérios existentes na época. Desta forma, uma possível hipótese para sua
construção seria que tornaria mais fácil para enterrar os mortos provindos daquela região
e arredores. Sendo que a escolha deste local consistiria na desvalorização destas terras
para a prática da agricultura e por ser cortada por uma antiga trilha de estrada.
A segunda explicação vem do acervo pessoal do autor26 do depoimento do senhor
José Gonçalves da Silva, vulgo “Zeca da Polonha”, que ao ser entrevistado tinha 99 anos
de idade, sendo o morador mais velho da cidade de Itaguari. Segundo os relatos obtidos
a existência do cemitério é anterior a ocupação e formação do espaço urbano do próprio
município. Quando questionado os motivos para a criação e sepultamentos no então
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As terras mais planas de cerrado, até o século XX em Goiás, eram mais desvalorizadas que as terras
onduladas de encostas de morros e próxima a rios, chamadas terras de “cultura”, pois estas eram menos
produtivas.
25
Segundo relatos, em algumas dessas sepulturas eram colocados galhos de arvores ou bambus trançados
e enfiados no chão ao redor do túmulo. Estes tinham a serventia de não deixarem animais como os tatuspebas (Euphractussexcinctus), também conhecido pelos antigos moradores do cerrado como papa-defunto,
devido ao seu habito alimentar, se alimentarem dos cadáveres do cemitério é carcaças que encontrassem,
muitas vezes deixando as descobertas.
26

MACEDO, Alleks Endriw Pereira. Memórias e Histórias de Itaguari-GO (1946-1989). Cidade de Goiás
- GO: Universidade Estadual de Goiás - Unidade Universitária Cora Coralina, 2017, p. 203-212. (entrevista
cedida: 17/06/2017, por José Gonçalves da Silva, em Itaguari, transcrita na integralidade, compondo o
acervo pessoal do autor)
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cemitério e não próximos de suas residências nas fazendas como eram de costume
naqueles tempos. A explicação obtida seria uma forte doença que assolou determinado
espaço, que teria matado grande parte da população da região.
Deste modo, surge no alto de um chapadão que nada se produzia um cemitério.
Exercendo a função do espaço sagrado, para o enterro dos mortos que obtinham esta grave
doença. Aliás, conforme Mircea Eliade (1992) mesmo que pensemos o cemitério como
espaço profano, criado pelo homem que recusa e rompe a sacralidade do mundo, que
assume unicamente a existência profana jamais encontraríamos tal espaço puro. Qualquer
que seja o grau de dessacralização que se tenha chegado, não conseguiria abolir
completamente a existência do sagrado em tal espaço.
Se para os pagãos e até mesmo para os judeus, os cemitérios eram considerados
lugares impuros, por isso construído em áreas afastadas do convívio e do espaço urbano.
O que de certa forma involuntária evitava a proliferação de certas moléstias. Para o
cristianismo são lugares sagrados, benignos às celebrações religiosas e à comunhão com
os pares. Assim, os túmulos são considerados, como lugares onde a Terra encontra com
os Céus, através do corpo de alguém que morrera e obtivera tal privilégio. Transformando
o espaço em um espaço sacralizado. Aliás, muitas vezes vivos e mortos ocuparam os
mesmos espaços dentro das Igrejas por longos anos.
Com o surgimento deste cemitério no meio do cerrado, a região ficou conhecida
como Cruz do Campo, dada à presença do cemitério em um local sem habitações na
redondeza. Lima (2002) em sua obra sobre o poder político de Itaguari, no qual ela faz
um levantamento através de entrevista a antigos moradores, ressalta que o nome Cruz do
Campo foi atribuído a redondeza devido à importância que este cemitério tinha para
população local.
No entanto, posteriormente com o inicio formação do povoado foi atribuído o
nome Campestre27, proveniente da beleza natural existente dos campos do cerrado, nome
elaborado por um de seus fundadores é idealizador o senhor Pedro Procópio. Mais tarde
com há influencia política de José Eduardo do Couto e seu genro Hélio Caldas Pinheiro
o nome foi alterado por eles, pois estes quiseram fazer uma homenagem às duas cidades
vizinhas, passando o povoado a ser chamado de Itaguari, significado ITA= Itaberaí,
GUA= Jaraguá e RI= Rio Sucuri, maior veio de água do município.

27

Ver em: MACEDO, Alleks Endriw Pereira. Memórias e Histórias de Itaguari-GO (1946-1989). Cidade
de Goiás - GO: Universidade Estadual de Goiás - Unidade Universitária Cora Coralina, 2017.
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O nome Cruz do Campo também pode ser observado na tese de doutorado em
História do ex-prefeito e pároco do município Agnaldo Divino Gonzaga (2017), que
trabalhou sobre o poder místico nas Folias de Reis do município. Gonzaga (2017) faz um
breve histórico sobre o município de Itaguari também recorrendo a fontes orais, desta
forma ele cita:
Em 1946, Pedro Procópio, em uma de suas viagens a cavalo, ao passar
pelo Campestre, local também chamado de Cruz do Campo, parou ali e
diante daquele local alto e bonito começou a pensar. Viu que o local
tinha fácil acesso por ter várias estradas que chegavam até ali e se
encontravam entre as divisas de quatro fazendas, o que facilitaria uma
possível doação de terras, além de ser uma região distante das cidades
de Itaberaí, Itauçu, Jaraguá e Uruana. Aí veio a inspiração: “Vou fundar
aqui, com ajuda de Deus e dos amigos, uma bela cidade”. (PROCÓPIO
OLIVEIRA, apud, GONZAGA, 2017: 47)

Assim nota se a partir de Lima (2002), é de Gonzaga (2017), a atribuição de outros
nomes para o município de Itaguari como: Cruz do Campo, Campestre. Por todas estas
razões, podemos perceber a não homogeneidade do espaço. Espaço que apesar de fixo,
sofreu apropriações de seus usos ao longo do tempo.

A tradicional forma de formação de núcleos urbanos

Revendo a história da formação dos nossos núcleos urbanos e da adaptação que
cada um deles sofreu ao longo da história. Ficam evidentes as peculiaridades de seu
processo de desenvolvimento e da estruturação de nossos núcleos urbanos. Muitas vezes
esquecemos ou ignoramos o fato que até séculos atrás, a Igreja esteve ligada ao Estado.
Conforme, Murillo Marx (1991) durante este período a Igreja suprimia as
responsabilidades legais do Estado, principalmente referentes ao parcelamento do solo.
Como conseqüência a Igreja durante longos anos influenciou e tomou para si o
papel de normatizar as formações dos nossos núcleos urbanos brasileiros. Contudo, como
já debatido no inicio deste trabalho, após a separação entre Igreja e Estado a grande
influencia dos estabelecimentos eclesiásticos e suas normativas como as Constituições
primeyras do Arcebispado da Bahia de 1707, não desapareceram do imaginário popular.
Deste modo, mesmo com o maior interesse do Estado, com o desenvolvimento e
fixação de diversas normativas, voltadas para o desenvolvimento urbano. Desde a época
do Brasil Império, as instituições religiosas ainda continuaram tendo um papel de
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destaque na organização dos espaços urbanos, ficando a cargo da Igreja estipular os
ordenamentos destes locais. Assim, as casas e as edificações religiosas não eram
construídas a esmo, por mais longe que tais núcleos urbanos fossem das sedes municipais.
Mesmo com a laicização do Estado a Igreja não deixou de exercer o seu papel na
organização e normatização urbana dos povoados no estado de Goiás durante o século
XX. Uma vez que, o Estado não conseguiu se desligar da Igreja de um dia para o outro,
pois a aceitação das normas e das tradições católicas era dominante. Portanto, é bastante
presente a conformidade entre a modernidade e a desatualização das normativas urbanas
no estado, o que ocasionou o surgimento de cidades em pleno século XX com
características dos séculos passados tendo a igreja como principal agenciadora urbana.
Com a ruralização da sociedade goiana até início do século XX, a Igreja Católica
continuou exercendo as funções que exercia durante o século XIX. Dado que não foi
realizado nenhum procedimento que aproximasse o Estado com a população, recaindo
sobre a Igreja a responsabilidade de organizar e administrar os espaços urbanos. “Tais
normas tão significativas estipulavam também como se construir e as exigências mínimas
a que deviam atender aos locais [...]” (MARX, 1991: 22).
Partindo do modelo que adotava a praça ou o ardo da capela como elemento
organizador do espaço, os espaços sagrados em grande parte das cidades goianas marcam
o núcleo fundacional da cidade. Segundo Murillo Marx (1991) os responsáveis por
construir capelas, ermidas buscavam sempre lugares despovoados e de maior altitude.
Seguindo as orientações proposta pelas Constituições primeyras do Arcebispado da
Bahia. Por exemplo, é comum vermos na grande maioria das cidades brasileiras, mesmo
nos núcleos urbanos mais novos, a Igreja como marco na paisagem local na centralidade
do traçado urbano.
A Igreja matriz era o primeiro edifício a começar a ser edificado. Ao seu redor era
deixado um grande espaço para destacar das demais edificações, compreendido como
adro, largo ou praça. Em grande parte das edificações eclesiásticas construídas em solo
brasileiro, deveria seguir as orientações da Constituições da Bahia, donde se construiria
o edifício seguindo as orientações cartográficas, visto que as capelas deviriam ser
localizadas sempre em direção ao Oriente28, “nunca para o Norte, nem para o Occidente”
(VIDE, 1853: 253). Orientações que foram seguidas a principio na construção da Capela
de São Sebastião, no inicio da ocupação urbana em Itaguari.
28

Os edifícios eclesiásticos deveriam ser voltados ao Oriente, como conseqüência do local aonde Jesus
Cristo nascera e morrera considerado pelo Cristianismo como sendo um espaço sagrado.
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Ao redor deste adro, foram traçadas as primeiras ruas, que no início do núcleo
urbano eram apenas trilhas em meio ao pasto, consagradas pelo próprio vai e vem de
animais e da reduzida população. Mesmo sem um gabarito específico, estas ruas
rudimentares serviam ao propósito de separar o sagrado, materializado pela Igreja junto
ao adro, do profano, que seriam as casas construídas ao seu redor, sempre voltadas para
o ardo em busca do sagrado.
Nos locais onde havia uma topografia irregular, o traçado urbano era construído
de forma descontinuada adequando-se à topografia. Já nas cidades com topografias mais
regulares, como a exemplo de Itaguari o desenho urbano reticular era usualmente
utilizado, tendo a igreja como centralidade.
O edifício religioso como visto no mapa abaixo, normalmente se diferenciava das
demais construções, pelo seu porte avantajado perante as demais construções e pela
centralidade e local elevado da construção, seguindo os velhos cânones das Constituições
primeyras do Arcebispado da Bahia. Assim é comum encontrarmos cidades que surgiram
de processos específicos comum, como: cravar a cruz em meio ao descampado de uma
fazenda, celebrar a primeira missa do local, construção de um patrimônio ou capela
através de doações dos fiéis e dos fazendeiros mais abastados e estabelecimento de casas
ao redor do largo.

74

Planta urbana do núcleo fundacional de Itaguari
Fonte: (Acervo pessoal do autor).

Patrimônios, que segundo Murillo Marx (1991), poderiam variar também para o
leigo, cedida por um senhor, para servir de moradia e de meio de subsistência a aqueles
que quisessem morar. Em troca os fundadores do patrimônio ou que tornavam possível a
existência da capela, recebiam atenções especiais para si e para seus familiares, em termos
espirituais, além de garantir o direito ser enterrados em solo sagrado. Além, de vincularem
seus nomes na história da formação do patrimônio, o que para a época representar um alto
prestígio social, sendo que normalmente estes também se tornavam patronos de ruas e
avenidas.
Contudo, o papel do sagrado, na ocupação deve ser compreendido como algo além
de uma instituição ou de uma normatização. O anseio da prática da realização do sagrado
é algo complexo. Pois o ser humano em si é um ser carente de explicações sobre seu
próprio ser, ou suas origens. Na busca destas explicações, é nas reflexões das perguntas
do seu próprio ser. O ser humano cria, incorpora crenças em seres supremos, dando
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origem aos mitos, rituais e crenças dependendo cada localidade é etnia religiosa, através
de seus habitus.
Com o desenvolvimento das civilizações outras reflexões e questionamentos
foram surgindo. Com estas novas civilizações mais organizadas socioeconomicamente,
novos modos de organização religiosa começaram a ser necessária afim de melhor
responder as novas demandas do homem. Assim, a instituição religiosa neste momento
passa a ser algo além das crenças. Exercendo o papel político é principalmente condutor
ideológico da sociedade, impondo uma serie de costumes e normas. Como as já debatidas
Constituições primeyras do Arcebispado da Bahia fundamentava regras ou preceitos de
como os fiéis deveriam viver no seu cotidiano.

Considerações

Assim, ao analisarmos a história da civilização humana, percebermos que ao
longo história, o ser humano independentemente de onde estiver ele sempre terá a
necessidade de ver meio de criar condições para que exerça sua dimensão religiosa.
Surgindo assim uma plausível explicação do pensamento fundacional de locais sacros,
como no caso o surgimento do núcleo urbano de Itaguari.
Deste modo, no espaço aonde viria a ser o núcleo urbano de Itaguari reverberá os
antigos cânones fundacionais da Igreja permeados pelos dogmas e pela religiosidade, que
através de um terço simbólico marca o ponto inicial da construção da capela ou
patrimônio de São Sebastião e surgimento do então espaço urbano. Outro ponto a ser
destacado é escolha do local, cheia de significados místicos, pois se localizava em um
espaço sagrado para a população local, devido à existência de um antigo cemitério. Além
da existência de antigas trilhas na região, que poderiam ter contribuído para o surgimento
populacional desta região, levando em conta que recebera ao longo do tempo levas de
viajantes que alguns destes iam se estabelecendo na região.
Entretanto, com a revolução de 1930 é com a criação da nova capital goiana,
mudou-se o quadro ocupacional do território goiano, a expansão ruralista se deu nesse
momento a necessidade de se produzir bens de consumo necessários para o abastecimento
do novo núcleo urbano em surgimento. Desta maneira, pode-se perceber que os motivos
que levaram ao processo fundacional do núcleo urbano, esta ligado a diversos fatores
provenientes da época. Ganhando grande destaque a precariedade é ao descaso da
presença poder político do estado na região e a busca pelo religioso.
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NEOLIBERALISMO NA NOVA REPÚBLICA: O NOVO PACTO
SOCIAL DE CELSO LAFER

Álvaro Ribeiro Regiani29
RESUMO: Analisa-se neste ensaio, aspectos do neoliberalismo brasileiro na década de
90 por meio dos artigos publicados na mídia impressa de Celso Lafer, professor de
filosofia do direito na USP e futuro ministro das relações exteriores dos governos
Fernando Collor e Fernando Henrique Cardoso. Procura-se compreender elementos do
“pacto social” proposto por Lafer, como o controle do Estado pelo mercado através do
pluralismo político, a regulação da sociedade civil pelo campo jurídico e a promoção de
reformas para a equidade social que em grande medida instrumentalizou a positivação da
globalização. Por isso, intenta-se contextualizar como essas ideias contribuíram para
endossar e legitimar o fenômeno da mundialização sem uma crítica às implicações de
governabilidades sem governo, o caráter espectral do controle social pelo direito e o
reformismo sem rupturas com a ordem instituída.
Palavras-chave: Neoliberalismo; Globalização; Celso Lafer.
Introdução

No início da década de 1990, debates sobre o futuro do Brasil ganharam força na
cena diária, jornais de grande circulação publicaram artigos de opinião produzidos por
“especialistas” que explicaram possíveis alternativas ideológicas para a consolidação
democrática na Nova República. Apesar da heterogeneidade de projetos, opiniões e
programas políticos em trânsito, ocorreu uma tendência centrípeta e homogeneizadora em
torno do neoliberalismo e da globalização, apresentadas ao grande público como uma
terceira via, tanto ao passado autoritário e populista quanto às expectativas socialistas.
Uma dessas alternativas foi apresentada pelo jurista e professor de filosofia do
direito na USP Celso Lafer que defendeu um “novo pacto social” fundamentado nos
princípios de controle do Estado pelo mercado, no pluralismo político, na regulação da
sociedade civil pelo direito e na promoção de reformas políticas para produzir a equidade
social. Mesmo que esse projeto não tenha se concretizado, sua divulgação na imprensa
nacional movimentou o cenário político-intelectual na tentativa de balancear as históricas
estruturas de poder, mesmo sem uma ruptura contra a ordem instituída.
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A exemplo do que escreveu em dezembro de 1985, a expectativa de Celso Lafer
para a Nova República passava pela análise do “alcance da participação popular” na
campanha das Diretas-Já, na eleição, na doença e na morte de Tancredo Neves. Por meio
da curta resenha que fez do livro “Redescobrindo o Brasil: A festa na política” de Marlyse
Meyer e Maria Lúcia Montes para a seção do “As Melhores Leituras de 1985” do jornal
O Estado de São Paulo, Lafer argumentou que o mérito das autoras não foi “incidir no
duplo perigo que normalmente se caracteriza a discussão sobre o povo: a condescendência
elitista e a subserviência ao obrismo” (LAFER, 1985, p. 9).
Esses dois elementos somados ao que Lafer descreveu como “arcaísmos das
simplificações, de que são exemplos o populismo de esquerda e de direita” seriam
responsáveis pelos desvios que o país sofreu, mas que havia uma alternativa: a
“convivência pluralista com a complexidade” (LAFER, 1985, p. 9). O Pluralismo político
como solução importada dos Estados Unidos aos olhos do jurista servia como um norte
para a modernização e o desenvolvimento de reformas neoliberais para um novo pacto
para a equidade social. Contudo, esse anseio foi soterrado pelo manejo conservador nos
primeiros anos da Nova República.
Mesmo com a grande comoção popular e o apoio de diversos setores da
intelectualidade, a eleição indireta de Tancredo Neves foi conduzida por forças
conservadores, mas apresentadas pela grande mídia como um movimento de ruptura em
prol da democracia. O Partido da Frente Liberal (PFL) de José Sarney era uma dissidência
do Partido Democrático Social (PDS) de Paulo Maluf e, ambos surgiram da antiga
ARENA criada pelos generais. Em paralelo, Movimento Democrático Brasileiro (MDB)
de Ulysses Guimarães que contrabalanceou o poder nos anos de chumbo também serviu
aos interesses ditatoriais, de seus apoiadores e societários. Com o advento do
pluripartidarismo, o MDB passou a denominar-se Partido do Movimento Democrático
Brasileiro (PMDB). Embora as fileiras dos dois partidos não fosse homogênea, havia um
sentido geral em manter a ordem institucional acima da democrática.
Na Constituinte de 1987 não foram eleitos deputados-constituintes, manteve-se o
quadro de congressistas eleitos em 1986, esta manobra foi decisiva para a criação de uma
ordem democrática que não alterou substancialmente as desigualdades raciais, de gênero,
sociais e econômicas. Nas eleições de 1989, dos vinte e dois (22) candidatos à presidência
da República, à exceção do Partido da Renovação Nacional de Collor, o PDS, PMDB e o
PFL tiveram um grande número de votos, ficando atrás apenas do Partido dos
Trabalhadores (PT) de Lula, do Partido Democrático Trabalhista (PDT) liderado por
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Leonel Brizola e do Partido Social Democrata Brasileiro (PSDB) de Franco Montoro,
Fernando Henrique Cardoso e Celso Lafer.
No primeiro turno da eleição, Collor havia recebido apoio formal e informal de
membros do PDS, PMDB e do PFL e no segundo turno o apoio da base conservadora
possibilitou a vitória neoliberal e “verde amarela” como uma reação às novas ideias
político-partidárias e, principalmente, democráticas. Mesmo com apoio da base
conservadora, a força de dissuasão da campanha e do primeiro ano do governo Collor
estava atrelada a luta contra a ditadura e o socialismo, bem como na modernização do
país. Transparecia nas falas presidenciais que as mudanças democráticas haviam
consolidado um novo Estado de direito que removeu o “lixo autoritário” e transformou
inimigos ideológicos em rivais políticos na arena partidária, apresentando-se como um
progresso em direção ao mundo livre e aberto.
Entretanto, o neoliberalismo não foi (ou é) um movimento progressista e sim um
retorno conservador pré-intervenção do Estado no mercado nas décadas de 30 e 40. Nos
anos 90, as políticas-econômicas do Estado mínimo nos governos Regan-Thatcher, a
queda do Muro de Berlim em 1989, a diminuição da força dos movimentos socialistas no
mundo (apesar de vitórias das agremiações social-democratas na Europa nos anos 90) e
com o fim da URSS geraram uma expectativa que o capitalismo seria a única alternativa
ideológica para o mundo e os Estados Unidos tornam-se a única superpotência mundial,
dando continuidade ao imperialismo financeiro por meio da globalização.
Em sintonia com essas transformações a agremiação política de Celso Lafer
promoveram estratégias discursivas de positivação da agenda política-econômica da
globalização na mídia impressa brasileira. Na época Lafer era filiado ao PSDB e
partilhava das expectativas globalizantes quando escreveu um conjunto de artigos de
opinião para positivá-la. Embora transparecesse que havia sido escrito de forma
apartidária, esse conjunto de textos serviu para legitimar e autorizar o programa da socialdemocracia do PSDB. Para Lafer, havia a necessidade de novos socialistas e novos
liberais se unirem para reformarem o Estado em um novo pacto social para a sociedade
brasileira para adequá-la ao mercado global.
Neste âmbito, pretende-se analisar a particularidade do projeto de Lafer como
meio para demonstrar como a uma governabilidade sem governos constituiu a primeira
etapa da desestruturação do Estado-nação brasileiro, tal qual a função espectral do
controle jurídico-político da sociedade civil gerou apenas expectativas de cidadanias, sem
se constituir como garantias fundamentais.
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Novo pacto, mesma ordem.

No primeiro ano do governo Collor as ideias neoliberais ganharam força através
da difusão das “inovações” da globalização e começaram a ser recorrentes na mídia
impressa com a defesa deste modelo político-econômico por intelectuais. o jurista e
Professor da USP, Celso Lafer, por exemplo, defendeu abertamente o seu posicionamento
ideológico no artigo “Dicotomias: Novos modos de usar”, publicado em 14 de outubro
de 1990 no suplemento cultural Ideias do Jornal do Brasil. Para ele, o que havia de
comum entre o socialismo e o liberalismo era o “Estado, enquanto aparato coercitivo da
sociedade, deve ser mínimo ou desaparecer, para assegurar a qualidade de vida” (LAFER,
1990, p. 4).
Celso Lafer sustentava que tanto o Estado mínimo quanto os direitos humanos
melhorariam as relações entre o indivíduo e o governo, sendo necessário reformas
institucionais para a institucionalização do Estado do direito e da democracia em prol da
equidade social. Nesse “novo” pacto social os pontos de oposição entre o socialismo e o
liberalismo sobre a reforma social não seriam díspares, pois a bandeira da “justiça social”
não era exclusivo das esquerdas. Porém, Lafer acreditava que o reformismo liberal era
mais eficaz que a revolução:
Essa abrangência do reformismo permitiu o reconhecimento do valor
universal da herança liberal, afirmadora da democracia e dos direitos
humanos como ingredientes necessários à qualidade da vida coletiva no
plano político, que enseja, conquanto por si só não assegure, a mudança,
cuja dinâmica depende de reformas (LAFER, 1990, p.5).

Na perspectiva de Celso Lafer, o reformismo liberal e a afirmação dos direitos
humanos seriam ações democráticas que agremiavam, em uma única pauta, liberaisprogressistas e socialistas-democráticos que “almejam mais liberdades e menos
privilégio”. Por meio desta fórmula, Lafer sustentava que as transformações provocadas
pela Glasnost e pela Perestroika na URSS de Gorbatchov reconheciam a importância do
mercado global para a condução de reformas no Estado. E, igualmente, considerava que
o novo conservadorismo da direita da Inglaterra de Thatcher tinha por fundamento a
mudança do mercado para “menos Estado”. Por isso, ele questionou a tendência
reformista das esquerdas por “mais Estado” e que essa ia contra a mundialização
(LAFER, 1990, p. 5).
Na opinião de Celso Lafer o reformismo de esquerda foi “atropelada pelas
reformas empreendidas pela direita moderna”. Mas, a dicotomia entre esquerda e direita
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não estava obsoleta por conta dos “problemas sociais”. Por isso, Lafer reconhecia a
necessidade de reformas estruturais na superação das profundas desigualdades sociais no
Brasil. Essas reformas seriam realizadas por meio da “eficiência” e da “competitividade
econômica” seguindo os “padrões de produção” para adequar o país a “estrutura dos
serviços num mercado global” (LAFER, 1990, p. 5):

É preciso mesclar ciência econômica e lucidez política e, na
especificidade de cada conjuntura e de cada contexto, ajustar os
objetivos aos meios, os débitos sociais aos recursos, de tal maneira que
os imperativos da justiça social tenham como fundamento medidas
econômicas que articulem adequadamente os instrumentos monetários,
financeiros e o pleno emprego, sem o que nada no mundo
contemporâneo se pode construir (LAFER, 1990, p. 6).

Embora entendesse que a “mão invisível” não criasse bens públicos, como escolas
ou hospitais, mas seria incorreto aos olhos de Celso Lafer sustentar que o primado da
justiça social fosse incompatível com a melhoria da eficiência econômica. “O mercado
não responde ao problemas de natureza pública”, afirmava em seu artigo, por isso era
necessário um “mecanismo redistributivo”, porém um que não confundisse “igualdade”
com “igualitarismo”:
De tal maneira que os imperativos da justiça social tenham como
fundamento medidas econômicas que articulem adequadamente os
instrumentos monetários, financeiros e institucionais que lhe são
próprios, ensejando o crescimento e o pleno emprego, sem o que nada
no mundo contemporâneo se pode construir (LAFER, 1990, pp. 5-6).

Em síntese, para Celso Lafer o mecanismo reformista e redistributivista deveria
ser pluralismo político. Nos termos pretendidos, ocorreria a divisão do poder e das
funções públicas entre atores da sociedade civil, como empresas e indústrias, e o Estado.
A auto-regulação da sociedade civil impediria uma intervenção estatal nos negócios
privados e criaria um sistema de mercado aberto entre pequenos e grandes produtores que
agiriam de forma competitiva e eficiente por meio obrigações contratuais e judiciais.
Neste sentido, o Estado teria apenas um poder regulatório, atuando por meio de agências
públicas que supervisionariam o cumprimento das normas mercantis estabelecidas pela
sociedade civil. Mas, como o mercado não produz dividendos para a melhoria públicoinstitucional, seria obrigação estatal equiparar as discrepâncias regionais entre os entes
da federação.
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Celso Lafer obteve seu PhD em ciência política na Universidade de Cornell nos
Estados Unidos em 1970 e acreditava conhecer bem essa engenharia social para duplicala no Brasil. Entretanto, o modelo pluralista de limitações governamentais pelo mercado
existiu somente nos Estados Unidos, por conta da lógica federalista. Segundo, a
historiadora Miriam Dolhnikoff os projetos do período regencial brasileiro foram
influenciados pelo federalismo norte-americano, mas que lá a federação foi adotado na
Constituição de 1787 para suprir incapacidade da União cumprir leis criadas pelos
Estados. Com isso, o federalismo visava fortalecer o governo central, mas “no Brasil, o
caminho foi inverso” (DOLHNIKOFF, 2005, p. 16).
Em 1824, após o fechamento da Assembléia Constituinte, as reformas e atos
adicionais no sentido de descentralizar o poder administrativo ao longo das regências “ao
contrário dos Estados Unidos, o federalismo no Brasil fortalecia os governos regionais
em detrimento do governo central” (DOLHNIKOFF, 2005, p. 16). Este aspecto
federalista no Brasil-império influenciou as tratativas das elites regionais com o poder
régio e demonstrou como as tensões políticas foram dirimidas pela unidade do regime
escravocrata. Com a abolição e, a subsequente, proclamação da República as oligarquias
retomaram o controle. Mas, “em 1930 novamente a força seria utilizada para
redimensionar o federalismo brasileiro” (DOLHNIKOFF, 2005, p. 299).
A tensão entre a centralização e a descentralização marcaram a política
republicana e, golpe após golpe, as elites regionais se alinharam ou se distanciaram das
políticas de regionalização, de federação ou de estatização. Após 21 anos de ditadura
civil-militar, o federalismo convertido em pluralismo voltou à cena política, mas atrelado
aos discursos de favorecimento do controle do Estado pelo mercado. Em 1985, o
jornalista Lourenço Dantas Mota entrevistou vários intelectuais e políticos brasileiros
para o jornal O Estado de São Paulo, dentre eles Fernando Henrique Cardoso, então
deputado pelo MDB, e o cientista político Hélio Jaguaribe, ambos em um futuro próximo
seriam duas importantes lideranças do PSDB. Ao lado de Celso Lafer, eles esboçaram
cada um ao seu modo, como seria implementado o pluralismo político no Brasil.
Fernando Henrique Cardoso ao ser questionado por Lourenço Dantas Mota sobre
as graves distorções da centralização econômica e do federalismo argumentou que: “Não
haverá democracia no País se não descentralizarmos as decisões e se não dermos mais
recursos aos estados e municípios” (MOTA, 1985, p. 72). A resposta de Hélio Jaguaribe
ia na mesma direção: “ao se reformular a distribuição dos encargos fiscais entre a União,
o Estado e o município, partir-se do princípio de que o que importa estabelecer, dentro da
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perspectiva do federalismo, é uma relação harmoniosa entre responsabilidades e recursos
(MOTA, 1985, p. 153).
Em relação ao tema da empresa pública, transnacionalização da economia e a
pesquisa tecnológica Fernando Henrique Cardoso, se dizia “pluralista” e afirmava “estou
apenas dizendo que o mercado não responde mais ao empresário em si, mas ao dinamismo
da criatividade tecnológica”, pois “as empresas devem financiar mais a pesquisa e ter
incentivos para isso, como nos Estados Unidos” (MOTA, 1985, p. 75). Segundo Hélio
Jaguaribe, a transnacionalização da economia era “um processo irreversível” e que
“somente áreas muito atrasadas do mundo podem hoje dispensar as transnacionais”, mas
“uma economia excessivamente transnacionalizada perde sua capacidade de autoregulação” por isso “um país como o Brasil necessita adotar uma política flexível e
lúcida” por meio de reformas para “adotar uma ampla e complexa série de medidas, que
vão desde o plano regulatório até o controle da competição” e com isso “incrementar
nossa autonomia tecnológico-gerencial” (MOTA, 1985, pp. 160-162).
O reformismo pretendido para a equidade social da agremiação de Fernando
Henrique Cardoso e de Celso Lafer, apoiava-se nas posições defendidas por Hélio
Jaguaribe que sustentava “o mínimo de vantagens significativas para as massas
correspondendo ao máximo de sacrifícios toleráveis pelas classes superiores, de tal
maneira que o pacto fosse objeto de consenso e não um ato autoritário” e defendia a
transferência de renda para as massas em torno de 10% do PIB, 3% para incrementos no
salário mínimo e 7% por meio de serviços estatais, como habitação, saúde, educação,
alimentação e lazer. Para com isso “reciclar” e “elevar a produtividade” das grandes
massas através da “educação e adestramento” (MOTA, 1985, p. 147).
Entretanto, o maior perigo deste projeto reformista era “quando surgem
importantes conflitos entre as grandes massas e a classe média” e a última apela “direta
ou indiretamente para a intervenção militar como um mecanismo de congelamento do
conflito. Isso aconteceu em 54 e 64 e voltará a acontecer depois da restauração
democrática, se não adotarmos um novo pacto social” (MOTA, 1985, p. 148). A
mentalidade golpista e o fetichismo da classe média sobre a grande massa denunciado por
Hélio Jaguaribe indicava que o sistema ideológico desse imaginário social fortaleceria o
Estado e as práticas paternalistas. Por isso, o novo pacto social, aos olhos do PSDB,
passava por reformas para a formação do Estado de direito, sintetizado nas palavras de
Celso Lafer:
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É por esse motivo que a social-democracia, tendo em vista a magnitude,
em cada contexto, da obra de justiça a realizar, insiste na regulação
social do mercado, através de políticas públicas que almejam um
equilíbrio entre os processos de melhoria da eficiência econômica e os
de melhoria da condição social (LAFER, 1990, p. 6).

Em 1988, o PSDB surgiu como uma dissidência do PMDB, tendo Celso Lafer,
Hélio Jaguaribe e Fernando Henrique Cardoso saído de suas fileiras. Embora,
aparentemente, o programa partidário social-democrata ir contra o arranjo institucional
conservador do PRN, a inflexão neoliberal promovida por Collor atraiu o PSDB para
compor o governo. Em 1992 com o desgaste político do confisco da caderneta de
poupança e para ampliar a base parlamentar no governo, Collor promoveu a grande
reforma ministerial que contou com o ingresso de membros de PSDB. “Quando houve a
crise e a troca de ministros, entraram no ministério pessoas como Hélio Jaguaribe, Celso
Lafer, Célio Borja, Jorge Bornhausen, dr. Jatene, Marcílio Marques Moreira, tudo gente
de alto gabarito” conforme relatou o chefe do Estado-Maior da Armada, Mário César
Flores então Ministro da Marinha (CASTRO; D’ARAUJO, 2001, p. 111).
Após a saída de Zélia Cardoso de Mello quem assumiu a pasta da economia foi o
banqueiro e diplomata Marcílio Moreira Marques que convidou Celso Lafer para o
ministério das relações internacionais. Mas, não houve uma mudança na política
econômica de:
Privatizações, concessões de serviços públicos para a iniciativa privada,
a maior abertura para o investimento direto estrangeiro, a liberalização
financeira, a desregulamentação da atividade econômica, a disciplina
fiscal, a reforma administrativa, a reforma tributária e a revisão de
prioridades para os gastos públicos (MANCUSO, 2007, p. 30).

Em entrevista ao CPDOC da FGV, Celso Lafer explicou porque Marcílio Marques
Moreira o chamou para o ministério de Collor: “Porque sentia que o entrosamento entre
economia e a relações exteriores era fundamental para o projeto de modernização que
tinha em mente e para a visão que o presidente tinha da inserção internacional do Brasil”
(LAFER, 2018, p. 70). A frente do ministério Lafer tratou em sua “visão de futuro” da
inserção competitiva do Brasil na economia global, da Rio-92 e da ratificação de tratados
internacionais a favor dos direitos humanos que segundo ele refletia uma “adaptação
criativa”:
O mundo continuava mudando, e que estávamos operando num jogo de
forças centrípetas e forças centrífugas. As forças centrípetas levavam à
globalização e as centrífugas à fragmentação. O período da queda do
muro até a Guerra do Golfo, que é o que chamarei de primeiro pós-
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Guerra Fria, foi caracterizado por uma lógica de unificação no plano
econômico e também pela ideia de que a democracia e os direitos
humanos estavam num processo de expansão universal, de que haveria
uma ação conjunta importante no sentido de diminuir as tensões
internacionais, de que não haveria grandes controvérsias, de que
caminhávamos para um mundo mais pacífico (LAFER, 2018, pp. 8081).

A inserção do Brasil na economia aberta e mundial permitiu a reestruturação e o
crescimento de empresas e de indústrias, mas às custas de milhões de empregos no Brasil.
“Em outras palavras”, de acordo com o cientista político Wagner Pralon Mancuso, “no
caso brasileiro o preço da revolução da produtividade e das falências foi pago
principalmente pelos trabalhadores que perderam suas ocupações” (MANCUSO, 2007,
p. 42).
Além disso, a agenda política de integração do país na economia mundial esvaziou
as possibilidades do fortalecimento do federalismo e da superação das desigualdades
regionais. O abandono do Nordeste, por exemplo, com a extinção da SUDENE gerou a
concentração de renda na região e a guerra fiscal entre os entes da federação, o
“hobbesianismo estatal” (FILHO, 2007, p. 138). Embora estivesse contido na
Constituição de 1988 dispositivos para a distribuição equitativa entre municípios, estados
e a união no governo FHC em 1994 e, depois, em 1998, o discurso de “ajuste fiscal do
Estado” produziu, novamente, a recentralização de recursos (GOMES, 2007, p. 148).
Embora parecesse catastrófico do ponto de vista humanitário a economia aberta
nos governo Collor e Fernando Henrique Cardoso teve muito mais valor do que os custos
sociais. Mesmo que a democracia representativa brasileira indicasse constitucionalmente
autonomias, direitos e garantias fundamentais, “o uso legal das instituições coercitivas”
foram comuns para a defesa da propriedade privada e da segurança nacional nos
“momentos de crise orgânica”. Segundo a compreensão de Jorge Zaverucha:

É impossível minimizar tal dominação, no Brasil, sem se levar em conta
o relacionamento entre o poder político e a disparidade na distribuição
de renda e riqueza. E mais, tal assimetria atinge o ordenamento jurídico
do país. Uns não têm acesso à Justiça e outros estão acima das leis.
Possuem direitos, mas não deveres (ZAVERUCHA, 2010, pp. 74-75).

Celso Lafer teve o mérito de agir junto ao congresso para ratificar a Convenção
Interamericana sobre Direitos Humanos em 1992, mas novamente a ação conservadora
das elites não promoveu uma correção da violência institucional e do paternalismo no
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Brasil por não vincular as garantias fundamentais a políticas públicas para a cidadania
plena. Ou seja, não ocorreu uma visão de mundo que estabelecesse canais reivindicatórios
que abarcassem múltiplas subjetividades na solução dos problemas raciais, de gênero,
sociais e ambientais, apenas a continuidade do caráter espectral do campo jurídico: “Os
incluídos contam com direitos e os excluídos com o destino. Os excluídos, portanto, são
tanto materialmente como juridicamente pobres. São exclusões superpostas. E o que é
pior, uma atrai a outra” (ZAVERUCHA, 2010, pp. 74-75).
A visão homogeneizadora e centrípeta de Celso Lafer não tinha uma adaptação
criativa necessária para pensar muitos mundos, apenas um mundo limitado pela sujeição
neoliberal por isso mesmo a ratificação dos direitos humanos virou mera propaganda,
pois continuou prevalecendo códigos civis e penais brasileiros anteriores a Constituição
de 1988 e sujeitas ao sistema-mundo e a ordem conservadora brasileira. Quando Lafer
relatou o seu primeiro encontro presencial com Collor fez o possível para empreender a
lógica modernizadora do PRN: “[Collor] Dizia-se consciente da importância dos temas
da justiça social, dos direitos humanos, da ideia de criação de oportunidades, mas achava
também que precisávamos ter, palavra-chave que ele usava sempre, uma inserção
competitiva” (LAFER, 2018, p. 72).

Considerações finais

Quando publicou Ensaios Liberais em 1991, Celso Lafer ainda não integrava o
governo Collor, mas já definia que o neoliberalismo buscava limitar a ação do Estado por
meio do pluralismo e da afirmação dos direitos humanos, reduzindo-o o poder de decisões
Estado ao mercado global e ao campo jurídico. No artigo “Liberalismo, contratualismo e
pacto social”, dedicado a Marcílio Marques Moreira, Lafer questionava-se sobre a função
do direito que passou a ser um “instrumento de direção social” em “múltiplos modelos
jurídicos” e “abertos à necessidade do critério redistributivo de um pacto social que, sem
abdicar do núcleo inarredável da liberdade individual, conjugue-se com as exigências da
justiça” (LAFER, 1991, p. 90).
Entretanto, a ‘função’ do direito como um ‘instrumento’ do mercado globalizado
autorizou e executou diversas medidas contrárias às garantias fundamentais com a perda
dos direitos sociais e humanos durante a política econômica do governo Collor. O projeto
neoliberal de Celso Lafer criou uma expectativa por mudanças, mas apenas abriu
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condições para que uma nova ordem se somasse a ordem conservadora das elites
brasileiras.
A “sujeição ao sistema-mundo” no dizer do filósofo colombiano Santiago CastroGómes “já não assegura mediante o controle sobre o tempo e sobre o corpo” e “sim pela
produção de bens simbólicos e pela sedução irresistível que estes exercem sobre o
imaginário do consumidor”. Muito mais do que “reprimir as diferenças”, essa sujeição
“estimula” subjetividades a produzirem novas sujeições, sendo sempre legitimada pela
lógica do sistema, pois “sempre há uma oferta no mercado e um “sistema especialista”
que garante sua confiabilidade” (CASTRO-GÓMES, 2005, p. 92).
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A
CAMINHO
DA
ESTRADA
REAL:
COMBOIEIROS,
MERCADORES E PRESTADORES DE SERVIÇO NA CAPITANIA
DE GOIÁS DO SETECENTOS

Ana Amélia Aquino Brito30
RESUMO: Os prestadores de serviço, comboieiros e mercadores que, no século XVIII,
adentraram os sertões dos Guayazes, utilizando os caminhos da Estrada Real, criaram
mecanismos de superar os problemas de comunicação e de abastecimento, dificultados
pela distância da capitania de Goiás dos centros urbanos, como Rio de Janeiro, São Paulo,
Minas Gerais, Bahia, Cuiabá e Pará. Assim, esse trabalho se pautou em dois momentos
de maior relevância: a discussão dos conceitos de comunicação e de abastecimento,
presentes na figura dos comboieiros, que trafegaram os caminhos da Estrada Real, a
promoverem a circulação de produtos e mercadorias, e o enfrentamento das más
condições dos pousos, que, apesar de sua estrutura precária, desempenharam papel de
disseminadores de sabores e diversidade dos recursos alimentícios na região do dito.
sertão goiano. Pra além disso, abordaremos a grande diversidade de outros produtos
obtidos nos centros abastecedores de alimentos e por fim, a discussão acerca dos desafios
da navegação nos rios Tocantins e Araguaia, base para escoar e receber mercadorias para
o abastecimento e consumo local.
PALAVRAS-CHAVE: Comboieiros. Mercadores. Caminhos. Goiás século XVIII.

1. INTRODUÇÃO

Este artigo propõe uma discussão teórica acerca da alimentação no sertão dos
Goyazes no século XVIII. Os caminhos percorridos por homens e mulheres que
adentraram nesse sertão, não se restringiram apenas a seguir os rios e grutas onde se
extraiam o ouro, mas, também suprir a demanda da população no abastecimento.
Foi um fator que acarretou em adaptações no uso e na aquisição de mercadorias,
que chegavam via comboieiros e mercadores, que serviram os habitantes e visitantes
nesse lugar, em cada ponto da região. Nesse contexto, visou-se apresentar a importância
da utilização dos recursos locais, os pousos, e da navegação, numa relação dinâmica e
complexa na articulação de suplantar a distância das outras localidades que, outrora,
desafiara o fornecimento de mercadorias e produtos alimentícios no sertão goiano.
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Os caminhos que levaram ao território goiano, no século XVIII, partiam de São
Paulo, como faziam as bandeiras, ou do Grão-Pará, no Norte. Na tentativa de refazer
teoricamente esse caminho, aqui, tratou-se da abordagem da chamada Estrada real, que
interligava Goiás ao Pará, Bahia, Mato Grosso, São Paulo, Minas Gerais e,
principalmente, ao Rio de Janeiro, que, após a transferência da capital de Salvador,
ocupara o lugar de capital da Capitania. Isso, porém, não significa que caminhos
alternativos não foram utilizados pelos comboieiros e mercadores na tentativa de se
esquivarem do pagamento dos impostos-entradas, cobrados sobre as mercadorias e o ouro
em pó, muito comum na região na condição de moeda corrente. Para tanto, foi preciso
abordar, de forma sucinta, o processo de ocupação das terras goianas recém descobertas
e observar a forma como Portugal se posicionou mediante a posse e administração de seus
domínios no além mar. Esse olhar promitente pôde nos ajudar a entender a criação de
postos-registros nas vias principais de acesso ao sertão de Goiás pela Coroa e a proibição
do uso das estradas não oficiais – ou picadas – por qualquer transeunte, sob pena de serem
processados e confiscados seus bens, que seriam usados como pagamento nas despesas
do processo31.
A consolidação de cidades e vilas nos sertões de suas colônias, especificamente
na capitania de Goiás, apontou para a descoberta do ouro como uma das necessidades da
criação da força militar, que seria capaz de sujeitar modelos de organização, como defesa
dos interesses da metrópole nas terras distantes das principais zonas urbanas e dos centros
de decisão do Brasil32 (GOMES, 2013).
Assim, com base nos conceitos de alimento, comida e abastecimento, optou-se
por tratar da Estrada Real como o principal mecanismo de acesso à capitania de Goiás
para incluir a diversidade e os desafios dos homens daquele tempo, que não mediram
esforços para abastecer Goiás e suprir suas carências em gêneros e produtos das mais
variadas espécies. Para tanto, fez-se necessário indagar o que o povo comia no sertão
goiano no século XVIII, como se deu o acesso desses produtos em situações adversas das
estradas e o papel dos comboieiros e mercadores por quem os gêneros chegaram até aqui.

2. GOIÁS NO SÉCULO XVIII

31

Registro de húa Portaria sobre se mandar q´. nenhuma pessoas q`. vier de Cuyabá do Rio Gre. Aos
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expressa o seu real significado nos tempos coloniais.
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As primeiras bandeiras, tiveram como ponto de partida o rio Tietê, em São Paulo
– a princípio, rio Anhembi. Era por esse rio que entravam e saiam as bandeiras que–,
chegando ao rio Paraná, deste, “se chegava aos sertões de Goiás e Mato Grosso através
dos rios e dos imensos chapadões, na realidade, autênticos espigões separando as bacias
hidrográficas” (NETO, 2009: 1-2).
Neto (2009) afirma que os registros dos primeiros caminhos terrestres nos
territórios pertencentes a Goiás e Tocantins datam das primeiras incursões que saíram de
São Paulo e Belém pelo rio Tocantins, adentrando esses sertões antes de Pascoal Moreira
Cabral encontrar as minas de Cuiabá, ou mesmo anterior a bandeira do Anhanguera-filho
chegar aqui, entre 1722 e 1725. Depois, outros caminhos e picadas foram sendo abertos
nos rastros desses homens aventureiros que, em busca de ouro e índios para aprisionar,
investiram em bandeiras que, oficiais ou não, tinham sempre como destino desbravar os
sertões, pois, segundo Neto (2009: 3):

tudo ou quase tudo na antiga capitania de Goiás, parece ter nascido
dessa relação engajada pelo ouro e pelas atividades a ele inerente.
Caminhos, fazendas de gado, registros aduaneiros, presídios e
fortificações militares, aldeamentos indígenas, pousos de tropas e
boiadas e tantas outras motivações que ajudaram a povoar e urbanizar
o espaço goiano-tocantinense.

Embora fosse comum as bandeiras partirem do Tietê rumo às terras a serem
exploradas, foi com Francisco Lopes Buenavides (1665-1666) que ocorreu a utilização
de um novo caminho “por terra” rumo à Goiás sem usar o Tietê. Como ponto central, sua
bandeira segue “as pistas que já começavam a se abrir em direção do rio Grande, tendo
como ponto de passagem os nascentes arraiais de Jundiaí e Mogi-Guaçu, às terras
goianas” (NETO, 2009: 2). Ainda conforme esse autor, a bandeira de Sebastião Paes de
Barros, no ano de 1673, constituiu a maior bandeira predecessora à do Anhanguera-pai,
que, com um contingente de 800 pessoas, alcançou a junção do Tocantins-Araguaia. No
entanto, a diferença da sua incursão foi que esta não objetivava a captura de índios,
somente desejava encontrar ouro.
Cinquenta anos mais tarde aproximadamente, em 1722, o Anhanguera-filho partiu
de São Paulo e sua bandeira adentrou o sertão de Goiás, que, segundo Moraes e Pereira
(2014: 102):
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durante o século XVIII, o povoamento de goiás deu-se, num primeiro
momento, com a exploração de minas e a fundação, em 1726 do arraial
de Sant´Ana, governado por Bartolomeu Bueno da Silva que recebeu
em razão do descobrimento das minas, o título de capitão-mor até o
período de 1734 quando, infelizmente, perdeu os privilégios recebidos
pela Coroa portuguesa. Em 1736, o arraial de Sant`Ana foi elevado à
categoria de vila- Então denominada Vila Boa-, porém efetivamente
erigida em 1739 ao lado do rio Vermelho e, finalmente e somente, em
1744 foi criada a capitania de Goiás.

Nesse contexto, dos caminhos de ontem e de hoje, para chegar em GoiásTocantins, pelas estradas, vindo de Belém, o meio foi o rio Tocantins. “Assim, o cenário
geográfico, logo após a abertura do ouro em Minas Gerais, já estava, no alvorecer do
século XVIII, montado para a grande ópera, no que ela tem de trágica e épica, que foi a
ocupação, exploração e povoamento dos sertões de Goiás -Tocantins” (NETO, 2009: 3).
As marcas dos caminhos Goiás-Tocantins tornaram-se permanentes e, posteriormente,
através delas, foram construídas as grandes rodovias, integrando as regiões ao país como
um todo e o estado de Goiás com o Tocantins (NETO, 2009).
A princípio, os caminhos partiam da Vila de São Paulo-ligada à capitania de São
Vicente, que produzia açúcar e necessitava de mão de obra escrava para conduzir as
lavouras e os engenhos de cana. Assim, os sertões habitados por indígenas compunham a
solução que os fazendeiros desejavam para seus empreendimentos.
Existiam outras rotas não menos conhecidas e exploradas, como a passagem de
Salvador – na época, capital da colônia. Esse percurso se direcionava aos sertões do rio
São Francisco, de onde se teve notícia das primeiras fazendas de gado fora do litoral. O
roteiro usado para chegar a Goiás era o curso à esquerda do São Francisco, entre o rio
Tocantins. Por essa estrada, o gado adentrava na região das minas, em Goiás.
Posteriormente, essa via deu lugar à estrada que ligava Goiás e Cachoeira no rio
Paraguassú e Vila Boa, caminhos estes geralmente guardados por destacamentos
militares, conforme abordam Gomes (2013) e Ellis (1958).
Depois, com a divulgação das minas de ouro encontradas em Goiás, outros rumos
passaram a fazer parte da comunicação entre Vila Rica – hoje, Ouro Preto – a Goiás. No
entanto, em 1763, Salvador perde o lugar de capital para o Rio de Janeiro.
Consequentemente, o ouro extraído nas minas de Goiás não seria transportado pelo porto
de Santos. Raramente, Salvador fazia essa transição. Mas, como afirma Neto (2009: 3):

a estrada é a própria mobilidade dos homens, é a busca de riquezas e
bem estar, o seu suporte e sustentação [...] a estrada é um espaço
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geográfico temporal econômico [...] para muitos esse é o seu lado
contraditório como elemento de progresso e desenvolvimento; para
outros, esse é o seu papel legítimo e inexorável: abrir o espaço à ação
permanente dos homens, quaisquer que sejam as motivações e os
interesses em jogo.

O caminho colonial foi a expressão da economia aurífera (NETO, 2009). E,
consequentemente, muitos desapareceram com a drástica diminuição do ouro, enquanto,
diametralmente, outros permaneceram, como foi o caso dos caminhos reais, que saiam de
São Paulo, do Rio de Janeiro e de Salvador, por exemplo, em direção às minas GoiásTocantins, que:

por seu lado, os caminhos terrestres, os mais universais dos sistemas de
comunicação, oferecem aos indivíduos outra possibilidade: romper as
disparidades do espaço, pois os caminhos atravessam vales, contornam
dificuldades de relevo, furam matas e florestas. São maleáveis, levam
aos lugares em que se quer chegar. Se adaptam ao meio natural e
mudam de rumo e traçado quando se quer e se deseja. Foi assim que
aconteceu no início: de simples trilha evoluíram para uma autêntica
rede de comunicações, órgão de comando do território e instrumento de
intercambio, fruto da mobilidade dos homens e da rede de relações que
se estabeleceu e se desenvolveu no espaço. Uma vez consolidadas,
atraíram para suas margens populações que logo criaram as bases de
conquistas do território: as cidades (NETO, 2009: 17).

Nesses caminhos perenes, não mais transportavam ouro, mas, sim, mercadorias
essenciais, como: ferramentas, vestuários, vinhos, acessórios, etc., e mantimentos, como:
açúcar, sal, farinha, carne seca e outros. Atravessava-se as estradas reais fazendo a ponte
centro e periferia.

2.1 ROTAS DE RELAÇÕES: POUSOS, CAMINHOS DE DISTRIBUIÇÃO E
ABASTECIMENTO

Laurent Vidal (2016), discute a origem do pouso (abrigo) através da própria
definição da palavra: espera de quem encontrava-se em deslocamento como lugar de
passagem. Então, o pouso foi, ao mesmo tempo, testemunha e rastro de uma época em
que as mobilidades humanas transformavam em territórios os espaços nos quais
pousavam. Se Pensarmos a razão da existência dos pousos na condição de agentes
propulsores de descanso e abastecimento aos comboios e tropas com o fornecimento de
comida e descanso, de produtos e gêneros alimentícios a serem comercializados em todo
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o sertão de Goiás, veremos que os pousos também influenciaram nas atividades
comerciais e de segurança do território, se analisado sob a perspectiva da política de
proteção das fronteiras.
Entender o sentido de pouso na dependência de fatores geoeconômicos e
geopolíticos requer um estudo aprofundado do mesmo como “um conjunto de
infraestrutura e não de um simples acampamento” (VIDAL, 2016: 407), porque o pouso
também serviu de lugar de abastecimento de gêneros alimentícios próprios do local, como
caça, pesca e coleta de frutos, ao mesmo tempo que buscou a familiarização do ambiente
através dos símbolos identificatórios para retorno ou orientação a outros grupos de
viajantes. Tais práticas de pouso, segundo o autor:

surgiram das necessidades das incontingências dos deslocamentos em
terras distantes e, vai deixar seus rastros mais precisamente no
imaginário espacial de um país continente que se vive em projeto
permanente e cujo espaço é considerado um reservatório de
possibilidades sempre novas (VIDAL, 2016: 408).

“o conceito visa compreender o que seria “formas provisória de vida social”
(VIDAL, 2016: 401), que implicam não só no pouso, porém, nas formas arquitetônicas
de cidades, na geografia espacial e nas relações estabelecidas com pessoas e lugares,
como discute Neto (2009).
Os pousos, ao que indica, a partir do século XVIII, se estenderam a grandes
fazendas para a criação de gado, produção de alimentos para o abastecimento dos
comboios, reposição e prestação de serviços. Nesse contexto, paralelamente à exploração
do ouro, havia, na região de Goiás, “uma economia baseada na agricultura e na pecuária
que revelou a existência de um mercado interno que girava a economia local” (PAULA,
2015: 112). obviamente, através dos estudos regionais realizados, foi possível
compreender a forma como “cada região resolveu seu problema de dinâmica de
comercialização dos produtos tanto no mercado interno como Intercapitanias” (PAULA,
2015: 112); “Assim, as lojas de Vila Boa e demais arraiais eram abastecidas pelos
viajantes, homens de caminho, tratantes e pelos condutores que, ajustados pelos lojistas
ou mercadores, ficavam responsáveis pelo transporte das carregações” (PAULA, 2015:
118). Para Mendonça (2015), simultaneamente à mineração, havia um grupo de pessoas
ligadas às atividades de comércio fixo: lojas, vendas, tabernas e boticas, repositores do
comércio que circulavam através dos comboieiros, boiadeiros e outros agentes de
distribuição de mercadorias.
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Assim, compreendeu-se que em Goiás existia um número significante de
comerciantes articuladores da circulação das mercadorias que chegavam nas carregações
dos comboios que trilharam os caminhos abertos em função das necessidades criadas e
recriadas por aqueles que decidiam os rumos do comércio e do que consumir no sertão
dos Guayazes, como: “tecidos, roupas, utensílios, ferramentas, comida e bebidas para o
consumo local e negociados praticamente via portos marítimos com destaque de maior
aquisição para as fazendas, as cabeças de gado, produtos molhados, negros novos, carne
de peixe seca, sal da terra e açúcar” (MENDONÇA, 2015: 38-39).

O comércio e o abastecimento do sertão goiano eram realizados, em sua
grande maioria, por terra. Desde o início da História de Goiás do século
XVIII, os diferentes tipos de produtos comercializados eram feitos em
lombos de bestas e assim permaneceu até o surgimento das ferrovias,
nos meados do século XIX (SÁ JUNIOR, 2019: 618)

[...] os tropeiros cuidavam do abastecimento de tudo que se
precisava para viver nos sertões (SÁ JUNIOR, 2019: 620).
3. A NAVEGAÇÃO DO ARAGUAIA E TOCANTINS

Em 1654, dá se as primeiras investidas ao território goiano. Tais informações
partem do Clérigo Antônio Vieira que, em carta, informou ao Padre Francisco Gonçalves,
no Pará, o convite do Capitão-mor, Inácio do Rego Barreto, para que partissem em missão
no rio Tocantins. Tal missão, além de catequisar os índios, pretendia penetrar o sertão
para exploração e reconhecimento do território. Esse era o desejo da coroa portuguesa e,
em 1659, membros da companhia de Jesus alcançaram as terras goianas e aprisionaram
os índios Innheiguara por não se sujeitarem à evangelização e, depois, conseguiram a
conversão dos Potiguara, dos Tupi-nambá e de outros povos que viviam às margens do
Tocantins. Na concepção de Boaventura (2012: 193), “para Goiás, o que ficou foi a
formação de uma rota originada no Norte, que anos depois foi, segundo o Cônego
Trindade, trilhada por aquele que seria chamado apóstolo do Araguaia, o Padre Jerônimo
da Gama”.
Posteriormente, em outra tentativa nos anos de 1847 e 1848, o deputado da
Assembleia Legislativa provincial, Sr. Rufino Teotônio Segurado, a pedido do então
presidente da Capitania de Goiás, o Exm. Dr. Joaquim Ignacio Ramalho, recebeu a
incumbência de navegar os rios Tocantins e Araguaia para saber suas condições de
navegação. Em seu relatório, o Sr. Rufino descreveu acerca das investidas de
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navegabilidade desses rios para o escoamento de grãos, sal e outros gêneros alimentícios.
O relatório traz, em detalhes, as dificuldades de estreitamento, corredeiras e cachoeiras
nos rios Tocantins e Araguaia. Além do estreitamento de alguns pontos, ainda havia a
problemática dos pontos muito rasos, que inviabilizavam a navegação do rio Araguaia.
Essas dificuldades de navegação, e mesmo a impossibilidade da mesma em vários
trechos do Araguaia, fez com que as autoridades desistissem do escoamento de produtos.
A navegação do rio Tocantins traria melhor fluidez dos gêneros alimentícios produzidos
nas regiões de fronteira, como também registraria a abertura de estradas, ligando-as com
os rios navegáveis para facilitação do transporte de produtos de fabrico e extração, pois
havia relativa produção de mandioca nas Vilas de Conde de Béja, no Pará, produção de
cana, no Abaeté, e produção de aguardente, no Igarapé-Miry, que também cultivava
mandioca, produzindo farinha branca e amarela para consumo e exportação para a cidade
de Cametá.
Segundo Ignacio B. Moura (1910), no município de Abaeté-Pará, com 12.054
habitantes, em sua maioria lavradores, encontrava-se algumas indústrias. Assim, “a
cultura da mandioca é comum tanto no Tocantins como em todo o Estado do Pará” (:30).
A mandioca é usada não só para a fabricação de farinha, mas também da tapioca-goma,
retirada com o processo de lavagem da massa da mandioca. E ainda o líquido puro-tucupy
era utilizado na conserva de pimenta e no cozido de peixes e biscoitos.
O rio Tocantins era o principal rio de navegação para deslocamento de pessoas e
também como fonte de riqueza na / para a alimentação. Por essa peculiaridade, é
comparado ao rio Nilo, visto como dádiva do Egito. Aqui, há também o Alto e Baixo
Tocantins. No Baixo Tocantins, há várias palmeiras, como a abacabeira, o ingazeiro, o
macajázeiro, o patuazeiro e o tucumanzeiro; já no Alto Tocantins, há o coqueiro do campo
e o coranázeiro. Essas plantas eram de inúmeras serventias, desde suas palhas, para a
fabricação de cestos e telhados, as cascas, para o fabrico de assoalhos e outros utensílios,
até a principal fonte de riqueza, que era o consumo das castanhas como alimento. Faziase sucos do assahy, o vinho da bacaba e do patavá, caraná, do mirity e do tucuman, como
também óleos e azeites muito usados no preparo de peixes e carnes em forma de temperos.
O rio Tocantins, além das várias espécies de peixes existentes, revelava que
também era possível encontrar, no Baixo Tocantins, mariscos e camarões, que, pelo
relato, eram comercializados na forma fresca, secos e em latas:
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estes animálculos aparecem no Baixo Tocantins entre os mezes de maio
e junho e por tal forma, que chegam a engrossar a água, sendo apanhado
por pessoas, que, fazendo de lenções, toalhas, etc., pequenas redes, com
ellas fazem o lance. Faz-se desses camarões excelente sopa ou guisados
e fritados (MOURA, 1910: 39).

Os habitantes do Baixo Tocantins também apreciavam caranguejos assados ou
cozidos. Para Moura (1910), na cozinha tocantinense é bem parecida com a do resto do
país – e se aproveita basicamente tudo, desde o peixe, até variadas caças, como o veado,
a paca, tatus, mucuras, macacos, pescado, tainha, maparás, douradas, tucunarés, jacundás,
jacarés-tinga, camaleão e preguiça. No Tocantins meridional, ainda se come a onça e o
tamanduá. Os temperos usados no Alto e Baixo Tocantins, além de utilizar os temperos
europeus, adquiridos certamente das mãos dos comboieiros e mercadores que trafegavam
as vias terrestres, fez-se uso do caldo da mandioca (o tucupy) e a maniçoba – folhas de
mandioca trituradas. No Alto Tocantins, havia o costume de usar o azeite e, até em São
João do Araguaia, havia o gosto pelo leite de coco do campo e o da castanha do Pará. No
Alto sertão, a carne era assada em braseiro.
Se pensarmos nas possibilidades de transporte para o escoamento dos gêneros
alimentícios, veríamos, claramente, que houve dificuldade de navegação do rio Araguaia,
como exposto no relato do Dr. Rufino Teotônio Segurado. As más condições de tráfego
das estradas existentes e, a inviabilidade de navegação dos rios; a insistência da Real
Fazenda, em proibir a passagem de pedestres e mercadorias para Goiás por caminhos que
não os das estradas reais, incorria aos viajantes punições severas, desde a perda da
mercadoria, a prisões e destituição dos bens. Por certo, percebemos que a disposição dos
produtos para serem comercializados e consumidos no sertão dos guayazes foi uma
atividade intensa e que exigiu de seus atores sociais muito mais que acesso aos bens, mas
enfrentamento das condições dos meios de transporte, como as estradas e as vias fluviais
que, muitas vezes, se apresentaram tão hostis quanto a geografia do sertão de Goiás
(MARTINS, 2006).
Nessas condições, em relatório datado de 5 de julho de 1866, o 1º ten. de
engenheiros em comissão nessa província, Joaquim Rodrigues de Moraes Jardim (1866),
defendeu a expansão do comércio via navegação dos rios no interior de Goiás e apontou
a falta de recursos financeiros de mão de obra e a posição de Goiás na região central da
província, fator dificultador da abertura de estradas, sugerindo que pensassem a
navegação como uma alternativa mais viável, seja do ponto de vista de encurtar as
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distâncias; seja do ponto de vista econômico, conforme relatório enviado ao presidente
da província Sr. Dr. Augusto Ferreira França por Jardim (1866), a comunicação entre
Goiás e o centro se constituía de duas vias de comunicação: a fluvial e a terrestre, sendo
a primeira chamada de navegação interior e a segunda, exterior-terrestre, por sua
comunicação se dar através de estradas: caminhos e picadas.
Jardim (1866), defendeu ações conjuntas de desenvolvimento econômico, tanto
por terra; quanto por água. Seu empenho em estudar as possibilidades de navegação do
Araguaia e Tocantins destinava-se a esse fim.
A navegação dos grandes rios pertencentes aos seus domínios sempre foi de
interesse do governo Imperial. Por essa razão, o levantamento cartográfico do rio
Amazonas, os gastos empreendidos com a exploração do rio São Francisco e rio das
Velhas, e o esforço para tornar navegável os rios Araguaia e Tocantins, tornaram este um
empreendimento do qual, embora demandasse vultuosos gastos aos cofres da coroa,
compensava-se pelos resultados favoráveis ao comércio de navegação.
Ao analisarmos os objetivos da administração portuguesa no século XVIII para
Goiás, verificou-se que a geografia cartográfica surgiu da necessidade de conhecimento
dos caminhos terrestres e fluviais abertos ao longo do período da mineração e, que através
do mapeamento das estradas, foi possível observar quais julgados estavam interligados
para melhor controle e fiscalização das entradas nos postos de registros nas chamadas
Estradas Reais Vieira Junior (2015). Era de interesse dos contratados dos registros que
esses postos ficassem próximo dos arraiais e povoados para facilitar, claro, o controle
sobre o ouro extraído e do comercio de mercadorias que chegavam pelos portos. Sendo
assim, os arraiais tornar-se iam pontos rentáveis para o recolhimento pelos registros dos
“Impostos das Estradas” (VIEIRA JUNIOR,2015, p. 89).
Nesse contexto, a estrada Real que partia da vila de Jundiahy, posto fiscal da Casa
do Registro, situado no rio Jagoari, era um posto onde os mercadores registravam as
mercadorias em trânsito por Goiás. Isso nos leva a pensar que, não só a distância foi um
fator que os comboieiros e mercadores levaram em consideração para desenvolver
mecanismos de defesa e realização da sua empreitada, tal como o uso das picadas, que
serviram, muitas vezes, não só para evitar a fiscalização, mas, também, encurtar a lonjura.
Assim, em 1792, foi o pardo Thomas de Souza Villa Real encarregado de explorar
e reconhecer as condições de navegação dos rios Araguaia e Tocantins com o intuito de
torná-los viáveis ao comércio de produtos e mercadorias via fluvial, bem como abrir
caminho para o povoamento de suas margens.
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Tal estratégia, pensada pelos governadores de Goiás e do Pará, Tristão da Cunha
Menezes e Francisco Souza Coutinho, objetivava dinamizar o comércio e garantir o
povoamento no interior da colônia, que supriria suas necessidades de alimentos não só
pelos comboieiros e mercadores através das vias terrestres-estradas oficiais, com produtos
como o milho, a farinha de mandioca, carne seca, peixe seco e outros, mas também por
meio das vias fluviais. Esses dois rios poderiam atender a esse propósito pela localização
destes que, de forma quase paralela, correm quase todo o território de Goiás (DIAS,
2017).
Mattos (1836), em 1833, expressa que era fundamental conhecer a extensão que
havia entre a cidade de Goiás e outros arraiais. Saber a distância em léguas era importante
para se ter uma base de que local ficava mais próximo de Goiás e quais as vantagens entre
seguir o caminho pelo rio Bacalhau, rio da Carioca e outros. Isso ajudaria o viajante a
decidir as melhores ou piores situações de enfrentamento das distâncias. O que se
percebeu é que as distâncias percorridas, levando em consideração a medição pelos rios,
elas variavam, segundo Mattos (1836), entre meia légua e uma légua e meia, dependendo
da posição geográfica do rio e da cidade que se queria como parâmetro.
Em seu relato, Jardim (18660, expôs a importância da navegação dos rios e canais
como vias de comunicação para essa capitania, como em qualquer sociedade
desenvolvida, e comparou as vias fluviais e as estradas no interior da colônia às estradas
de ferro e à navegação na Europa, dizendo que, ao contrário da opinião de alguns
economistas, as vias fluviais não foram prejudiciais à continuidade e à importância das
vias terrestres – prática usual em países da Europa para alavancar a economia e o fluxo
de capital a esse fim destinado, que:
com a abertura de canaes e melhoramentos de rios navegáveis, virão
afinal, que suas suspeitas eram sem fundamento algum, encarregando se a pratica de mostrar que as estradas de ferro e outros systemas de vias
terrestres de modo algum lhes prejudicarão. Cada um dos sistemas
preenche o seu fim (JARDIM,1866: 2).

“As estradas, catalizadoras de fluxos por excelência, são locus de materialização
destes fluxos” (REZENDE,2016, p. 1).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este artigo possibilitou conhecermos as bases em que se estruturou a província
goiana no século XVIII. Isso porque abordamos a história dos alimentos trazidos e dos
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existentes na região; a determinação dos comboieiros e mercadores em abastecer a
população local com os produtos e mercadorias para sustento e subsistência,
problematizados pela interiorização do território goiano; os caminhos e desafios de
navegação nos rios Tocantins e Araguaia, enfrentados pelos administradores no intuito
de facilitar a entrada das mercadorias para suprir o consumo interno; e o papel dos pousos
como elementos distribuidores e repositores do mercado interno, que possibilitaram a
manutenção do comércio no interior do sertão de Goiás.
Ainda, este estudo favoreceu conhecer um pouco sobre os caminhos trilhados por
esses homens dos centros de distribuição até Vila Boa, bem como o que se comia na
periferia da província. Foi interessante verificar que, através dos hábitos alimentares
dessa sociedade incrustada em meio a serras e considerada de difícil acesso desde os
tempos da mineração, os documentos que registravam a movimentação de artigos
despachados a Goiás pontuaram que, dentre outros, o gado foi um dos produtos mais
consumidos por aqui provavelmente, porque, além dessa mercadoria se autotransportar,
a carne, principalmente seca, podia ser armazenada e associada a vários outros produtos,
como a farinha de mandioca, legumes e pães, que, fornecidos pelos mercadores,
diversificaram o gosto e as possibilidades de consumo em Goiás, e enriqueceram a
alimentação da sua população.
Portanto, os caminhos da estrada real, e principalmente a ligação entre essas
estradas com os centros de abastecimento – como Rio de Janeiro, Cuiabá, São Paulo,
Minas e Pará – e com os rios navegáveis, criaram condições para a consolidação das
estradas reais, bem como os pousos tiveram seu papel desempenhado para além de
simples instalações de descanso. Estes auxiliaram em todo o processo de acolhida e, ao
mesmo tempo, foram centros receptores das mercadorias para a comercialização destas
pela população dos Guayazes no setecentos. Portanto, ao optar pelo conceito de
alimentação, comida e distribuição, se entende que as estradas reais criaram condições
para a manutenção e continuidade, diminuindo a carência de produtos e mercadorias que
o sertão não produzia, e que o maior desafio da autoridade local foi manter essa atividade
intensa sem prejuízos à Real Fazenda.
Museu das Bandeiras (Cidade de Goiás) – Manuscritas:
Museu das Bandeiras (Cidade de Goiás) – Manuscritas: Registro de Portaria (1433). Carta
do Conde de Sarzedas. Documentos avulsos. MUBAN
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O AUTO DA COMPADECIDA (2000): A TAPEROÁ ARMORIAL
ENQUANTO POSSIBIIDADE DE LEITURA DO SERTÃO
NORDESTINO33

Ana Lívia Lourenço Ferreira34
RESUMO: O Auto da Compadecida (2000), é um filme brasileiro dirigido por Guel
Arraes e produzido pela Rede Globo de Televisão e Globo filmes. A intenção do artigo é
analisar como a obra audiovisual transcriada a partir de cordéis literários de Ariano
Suassuna, pode ser pensado como forma de elaboração do Sertão nordestino. Buscaremos
problematizar a obra fílmica frente ao dialogismo existente entre Suassuna e Guel, em
que a partir dessa relação se constitui na fictícia cidade de Taperoá o referencial de criação
da obra no audiovisual, o movimento armorial. O Auto tendo por elemento norteador o
armorial, busca elencar em sua narrativa um Sertão permeado por reminiscências
medievais, possibilitando a partir desse serem problematizadas as temáticas da literatura
de malandro, o uso da mentira como estratégia de sobrevivência, o humor enquanto
recurso de crítica social, perspectivas cristãs e a estrutura social.
Palavras-chave: Auto da Compadecida; Dialogismo; Movimento Armorial; Sertão Nordestino.

I
O artigo que se segue busca desenvolver algumas das análises desenvolvidas na
escrita de minha dissertação de mestrado, em que pretendo pensar como a partir do filme
O Auto da Compadecida, dirigido por Guel Arraes, podemos pensar a elaboração de um
Sertão Nordestino. Na busca desse objetivo, busco pensar como o movimento armorial,
de direto dialogismo com a obra literária de Ariano Suassuna, é responsável por guiar a
construção estética e até mesmo das problemáticas abordadas no filme, o que faz com que
o diretor desenvolva uma crítica da sociedade da virada do século XXI a partir das
relações entre passado e presente.
No filme Auto da Compadecida, temos como destaque a cidade nordestina de
Taperoá, na qual moram os personagens principais do filme. Como protagonistas temos
João Grilo e Chicó, os quais conseguem estabelecer relações com todos os grupos sociais
da cidade, como o dos proprietários da padaria, o grupo religioso, a aristocracia regional,
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dentre outros. A convivência entre os personagens se dá em contexto de desigualdade e
exploração, e a saída encontrada pela dupla principal é recorrer a mentiras e trapaças para
conseguir sobreviver dia após dia. A temática da seca é o pano de fundo para essa
narrativa, a qual tem como inspiração para a criação dessas histórias os de textos de
Ariano Suassuna, os quais servem de base para Guel Arrais produzir o roteiro e dirigir o
filme.
Ao longo do filme podemos pensar em inúmeros aspectos que remetam ao Sertão,
mas indo além, podemos nos indagar de elementos que são desenvolvidos para que ocorra
relação com uma possível medievalidade nordestina. Tal fato ocorre devido a base
utilizada para a composição do filme, os textos literários de Suassuna. Para tanto, se faz
necessário buscar compreender quais relações podemos pensar entre o filme e as obras
escritas, e assim questionar como por meio desses se constrói uma linha tênue entre o
erudito e o popular, o Nordeste e o mundo ibérico.
Guel tem como inspiração o livro O Auto da Compadecida, publicado
originalmente em 1955, mas além do mesmo utiliza textos como O santo e a porca de
1957 e Torturas de um coração de 1950. Característica comum que todos foram escritos
por Ariano Suassuna, e por consequência o filme além de dizer muito das escolhas feitas
pelo diretor, ainda teria muito do DNA autoral do escritor paraibano.
O Movimento Armorial, segundo Szesz (2007), seria apontado por Suassuna
como uma resistência da cultura do povo, a qual se conectaria com a cultura ibérica do
século XVI e se relacionaria com a arte popular nordestina. Tal relação de Brasil e Europa
para Szesz (2007), seria possível devido as heranças da imigração, assim resquícios de
Idade Média europeia poderiam ser vistos no Nordeste. No entrecruzamento entre sertão
nordestino e medievalidade ibérica, surge o debate entre os conceitos de cultura popular
e erudita. Szesz (2007), aponta que Suassuna por meio de jornais chegou a rebater críticas,
em que a diferenciação de popular e erudito havia considerado um como inferior e o outro
respectivamente o superior, sendo que para o autor a diferença está na forma da expressão
cultural.
A partir da concepção de Suassuna, o que ocorre é que ao se buscar no popular a
composição da arte nacional, constata-se que as origens populares remontam de uma
tradição ibérica, advinda dos europeus colonizadores, que trouxeram junto consigo sua
cultura, e assim por meio da oralidade, histórias como por exemplo Dom Quixote de La
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Mancha, de Miguel de Cervantes, teriam chegado aqui em terras brasileiras. Assim, os
cordéis populares nordestinos, teriam em seu texto muito a dizer de um Sertão permeados
de traços advindos na península Ibérica, ou seja, haveria uma clara relação entre popular
e erudito, e os cordéis foram a forma de trabalho de Suassuna para a materialização das
associações entre essas culturas. O Auto da Compadecida escrito pelo autor, seria
composto de cordéis populares que exemplificariam isso, o rememorar de uma tradição
medievalista. E essa é nossa análise de investigação, compreender como o filme de Guel
Arraes segue os passos dessa construção de uma arte armorial, e busca estabelecer uma
arte brasileira por meio de conexões que unam Sertão e Europa, Brasil dos anos 1930 e
Idade Média.
Guel Arraes ao produzir o filme O Auto da Compadecida, evidencia aspectos
armoriais na obra. Podemos considerar que em grande medida isso ocorre devido a
influência direta de Suassuna na vida pessoal e profissional do diretor, assim seguir seus
passos e os transcriá-los no filme seria algo muito importante. Isso fica comprovado ao
observamos entrevistas com Guel, o qual afirma em vários momentos a pressão em pôr
no audiovisual algo de Suassuna. Em entrevista à Rede Globo no ano de 2017, o diretor
diz não ter utilizado instrumentos que não remetessem a cultura do Sertão, deixando de
lado assim a guitarra elétrica, buscando os instrumentos que assim como a ideia do
armorial, remetessem a uma arte brasileira sem influencias externas e a massificação.
Vemos nessa fala a preocupação do diretor em percorrer um caminho que muito diz
respeito as preocupações estéticas de Ariano Suassuna.
II
Ao apresentar João Grilo e seu fiel parceiro Chicó, esse modelo poderia ser
pensado com relações a duplas pícaras, à exemplo Dom Quixote e Sancho Pança, de
Miguel de Cervantes. O que queremos pensar aqui, é como essa dupla de personagens do
Auto traz consigo elementos de análise que permitem a ligação da narrativa fílmica com
reminiscências medievais. Um dos traços que aqui nos chama a atenção é como a dupla
de João Grilo e Chicó podem ser caracterizados, qual seria o melhor adjetivo que os
contemplaria? Ao longo da trama observamos todas as mentiras dos dois contra toda a
cidade de Taperoá, que não atoa chama Grilo de “o amarelo mais safado da região”.
Buscando os termos que melhor se encaixariam, é preciso voltar às origens da narrativa
do Auto e dos outros cordéis que compõem o roteiro do filme, sendo que as mentiras e
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trapaças aliadas ao movimento medieval, encaminharam nossa discussão para a
compreensão da picaresca espanhola pré-renascentista.
Quando tomamos por referência a Idade Média e sua respectiva literatura, nos
vem a memória os romances de cavalaria que buscavam ressaltar as virtudes e honras dos
homens armados. Personagens esses, que graça a sua boa desenvoltura junto a espada e
cavalo, conseguiam prestígio social e até mesmo a conquista da endeusada princesa a ser
desposada por um corajoso cavaleiro. Em contrapartida na Baixa Idade Média toma
espaço um estereótipo oposto ao cavaleiro, ganha as páginas da literatura o sujeito pícaro
No século XVI de autoria desconhecida surge no cenário espanhol o Lazarillo de
Tormes, um autêntico anti-herói desprovido de virtudes, e que inauguraria o que se
entende como romance de picaresca espanhola, oposto a novela de cavalaria. Os aspectos
divinos dos personagens dariam vez ao indivíduo humano e real, que somente teria sua
mentalidade e astucia como arma no mundo.
O intitulado pícaro espanhol acaba ultrapassando suas fronteiras geográficas e se
dissemina pela Europa e consequentemente desembarca em terras americanas, tomando
uma nova roupagem, a do malandro, e que teria no Brasil o livro Macunaíma de Mário
de Andrade, como grande expoente da malandragem. Aqui em nosso objeto, existe uma
outra denominação, a do “amarelo safado”, termo esse que já havia sido cunhado em
Canção de fogo por Leandro Gomes de Barros em 1970, e que acaba se tornando
conhecido no Brasil na obra de Ariano Suassuna, O Auto da Compadecida. João Grilo
assumiria o papel de um pícaro ou malandro? São sinônimos ou termos distintos? Não
devemos perder de vista a dupla do esperto e do besta, entendendo que Chicó também
assume grande importância na composição dos trejeitos de João Grilo.
João Grilo percorre os passos dessa malandragem, sendo o sujeito que advém de
uma realidade social de miséria e pobreza o que o levaria a fazer usos da mentira como
forma de sobrevivência. Costa (2007), aponta que,
O mesmo processo de apropriação e renovação acontece com o
personagem João Grilo. Ele é claramente uma espécie de encarnação do
personagem Pedro Malazarte, talvez entendido como o herói
espertalhão mais conhecido e que na Península Ibérica tinha o nome de
Pedro Urdemalas. Assim como esses, o Lazarillo de Tormes, famoso
por guiar cegos, sobrevivendo a duras custas em meio à miséria e
violência; o Cancão de Fogo, dos folhetos de Leandro Gomes de
Barros; o “Sabido Sem Estudo”, de Manoel Camilo dos Santos;
voltando a personagens da Commedia dell’Arte européia, como o
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Arlequim; chegando até o personagem Tonheta de Antonio Carlos
Nóbrega, e o Trupizupe, o Raio da Silibrina, de Bráulio Tavares; que
trazem consigo características semelhantes. (COSTA, 2007, p. 39)

João Grilo começa e termina o filme como malandro, mesmo após o julgamento
das almas o personagem ainda demostra suas expertises. Seu parceiro, assim como as
duplas medievais do palhaço e a besta, aqui dando vez ao esperto e ao ignorante, Chicó
também desprovido de recursos sociais, não se encaixaria no típico malandro, pois lhe
falta o recurso maior: a esperteza. Sendo assim, suas mentiras iriam por outros caminhos
além de sobrevivência.
Mais que uma análise estruturalista do personagem João Grilo como mentiroso e
malandro que se apoia na sobrevivência, é preciso elaborar uma epistemologia crítica,
pensar como a elaboração da malandragem por mais que possa expor a necessidade do
sujeito também serve a uma classe social como reforço de que o pobre não tem moral e
virtude, existe uma função socioeconômica em reforçar na literatura e posteriormente no
cinema a exposição desses sujeitos.
Em O Auto da Compadecida um dos recursos narrativos que mais nos chama a
atenção é o humor. Por meio das histórias de João Grilo e Chicó, ocorre o misto entre
confusão e diversão, elemento que em certa maneira quebra um pouco o ar de seriedade
das diversas questões sociais debatidas ao longo do filme, e fazem com que o riso seja
um recurso utilizado como crítica, e é a partir de tal hipótese que debruçaremos nossa
análise.
Quando nos propomos a pensar o humor enquanto uma prática social de crítica a
exploração, isso deve ser questionado a partir da temporalidade, sendo assim, como esse
suposto medievalismo da obra permite esse tipo de ação. É preciso que ocorra uma
reflexão de como na Idade Média o riso se torna possível ou não enquanto elemento de
subversão, pois são essas construções que servem de fundamento histórico nos cordéis e
consequentemente acabam por estabelecer dialogismo com nosso filme.
O dialogismo entre O Auto da Compadecida com a obra de Cervantes por
exemplo, nos aponta um elemento de interessante análise, como pensar a questão do
companheirismo de seus protagonistas. Auerbach (2015), apresenta a ideia de que a
alegria mais sabia da obra de Cervantes, está presente na relação entre Dom Quixote e
Sancho Pança. A partir dessa afirmativa podemos pensar a relação de João Grilo e Chicó,
os quais fazem com que o humor ganhe vida no filme, de modo que não é possível pensar
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o cômico sem aludir a relação dos personagens, a qual se faz permeada pela fidelidade de
um para com o outro. Ou seja, a própria conexão dos dois personagens principais, é a
maior representação do humor na obra fílmica.
Bakhin (2010), pensa a teoria que na Idade Média desenvolve-se uma “cultura do
riso”. Haveria festas como a dos Loucos, do Asno e carnavais, que antecederiam a
quarentena e o jejum. Nessas festas ocorreria a libertação do corpo e do riso, e assim a
cultura popular e suas festividades faria com que o povo comum e a aristocracia pudessem
ter contato sem haver distinções. Bakhin (2010), pensa o exemplo literário de Rabelais
que no século XVI, o qual se configuraria como uma extensão do riso medieval em plena
renascença, momento de libertar o corpo, gestos e modos.
João Grilo e Chicó apresentam sua postura enquanto críticos daquela sociedade
exploradora, e o fazem por meio de falas, gestos e atitudes exageradas e condenadas
socialmente e religiosamente. A cultura popular consegue profanar o sagrado, que por
trás de uma moral consolidada também tem atitudes condenatórias. Desde agir por
interesses financeiros como é o caso do bispo e do padre, ou o casal burguês tão devoto e
assíduo de suas funções religiosas, na verdade estão envolvidos por promiscuidade,
ganancia, soberba e avareza. É interessante pensar como no decorrer da narrativa de uma
cidade que demostra a representação do conservadorismo, os sete pecados se
desenvolvem em todos os personagens. O elemento mais puro e contraditório e que acaba
por muitos sendo visto como pecado, é justamente o riso, o aspecto bem humorado que
por mais que aborde as mazelas faz isso de um modo divertido na obra fílmica.
Em O Auto da Compadecida a morte é um elemento pensado no decorrer de todo
o filme por diversos personagens, sendo abordado pelo viés da fome, exploração ou
criminalidade. Refletindo acerca das conexões possíveis entre a obra e as reminiscências
medievais, é importante ressaltarmos que as questões mórbidas também eram presentes
na sociedade medieval. “Nenhuma época impôs a toda a população a ideia da morte
continuamente e com tanta ênfase quanto o século XV. Ininterruptamente, o chamado do
memento mori [lembrança da morte] ressoa pela vida.” (HUIZINGA, 2010, p. 221).
Pensando as práticas sociais que remetem a abordagem da morte no medievo, podemos
apontar as iluminuras e as pregações, as quais se expressavam de forma objetivo
destacando o aspecto da violência. A única esperança para tudo isso segundo a grande
instituição Igreja Católica Apostólica Romana, era a crença e cumprimento dos
mandamentos de Deus, o que consequentemente traria para os fiéis a salvação.
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A religião é um guia do percurso de nosso objeto, entretanto, em nossa análise é
interessante pensar como Ariano na obra literária e Guel por meio da roteirização e
direção, conseguem profanar o sagrado. Isto é, as relações familiares, relacionamentos
amorosos, Igreja e política, todos são elementos desmistificados, para assim salvar o
malandro, o neopícaro João Grilo, o que acontece pela defesa da advogada Maria, a
Compadecida. Além do mais, ocorre uma inversão de papel, Cristo é o Juiz e não o
advogado. Ele dá a sentença e não a defesa do justo, deixando de lado a presença de Deus,
que não se faz presente. A ausência permite a possibilidade não somente da profanação
de Jesus ser colocado como Juiz, podemos pensar na hipótese de que Deus de fato
abandonou Taperoá e seus moradores devido as mentiras e farsas de todos vivem lá, os
quais se amparam de uma falsa moral religiosa.
Prosseguindo nas relações que Auto da Compadecida permite com as
reminiscências medievais, tomamos por referência os sujeitos à margem da sociedade,
buscando a compreensão de como a figura do cangaço e do morador de rua são abordados
na obra. Para além dos explorados João Grilo e Chicó, em Taperoá circulam outros
sujeitos marginalizados como é o caso do personagem Severino de Aracaju, o qual se
configura enquanto um cangaceiro, podendo ser feita sua analogia com a figura de
Lampião, devido o faro do personagem se intitular enquanto o rei do cangaço no Sertão.
Severino faz sua primeira aparição no filme disfarçado de mendigo, e pede esmola a todos
os personagens principais como o padeiro e sua mulher e ao padre, por todos é recebido
com desprezo e doses de violência. Ao retornar de encontro ao seu bando, Severino decide
pela invasão da cidade, e devido a invisibilidade e truculência com que foi tratado, está
ainda mais motivado por uma chegada violenta à Taperoá.
O Auto da Compadecida apresenta uma proposta de que os marginalizados
desenvolvem práticas de subverter a ordem, seja até mesmo pelo uso da força e violência.
Guel acaba por utilizar uma imagem por vezes mitificada do cangaço enquanto
banditismo social, como o da justificativa do vingador que vê sua família ser morta pela
polícia. Mas que apesar de tudo faz com que o cangaceiro demostre valores quanto a
religião, apesar de mandar matar as figuras sagradas do bispo e do padre, havendo de se
considerar o caráter corrupto das duas figuras. No Juízo Final, recebe o perdão no próprio
Cristo ressuscitado e da Compadecida, alcançando assim a redenção cristã e subindo aos
céus.
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III
A transcriação de Guel a partir da obra literária de Suassuna reforça o estereótipo
do sertanejo castigado que utiliza a mentira como única forma de adquirir vantagens sob
outras classes sociais, fazendo com que essas fiquem em situações embaraçosas. A teoria
antropológica defendida por DaMatta (1990), se faz questionada por novos estudos, que
buscam esmiuçar como ao defender o pobre enquanto mentiroso de sobrevivência atende
a interesses criado pelas elites. Podemos fazer tal problematização a partir de nosso
personagem João Grilo, o qual mente durante toda narrativa fílmica e é acusado pelo casal
de burgueses, pela dupla de religiosos, pelo cangaceiro assassino e pelo Diabo. Mas
afinal, qual a índole que cada um desses acusadores tinha para tal julgamento? Ao indiciar
o pobre que não possui se quer recursos morais ou financeiros de defesa, cada um dos
insolentes busca omitir suas falhas, pecados e corrupções.
Buscando problematizar a configuração do jeitinho do amarelo safado de Taperoá
a partir da própria história nacional, segundo Schwarcz (1994), a mestiçagem ocorrida do
Brasil é apontada como especifica, o que permitiria a compreensão dos aspectos raciais,
morais e nacional. A mestiçagem no século XX haveria se ressignificado em
malandragem, ganhando materialização em Macunaíma ou mesmo em nível internacional
com Zé Carioca, criação da Walt Disney de 1942. Zé carioca traz em si a contradição de
dois lados da malandragem carioca, a da vagabundagem devido à falta de vontade de
trabalhar e por outro lado uma figura bem humorada. “Por meio da versão "Zé Carioca"
da malandragem, reintroduzia-se, nos anos 50, o modelo do "jeitinho" brasileiro, a
concepção freyriana de que no Brasil tudo tende a amolecer e se adaptar.” (Schwarcz,
1994) É por meio do estrangeirismo que a história nacional se elabora, se elenca o “mito
das três raças”, a civilização se dá a partir das relações inter-raciais, ocorre ai o elemento
que confere a particularidade da nação. Schwarcz (1994), pensa que a miscigenação assim
se elabora quanto singularidade negativa, por mais da utopia do mito das três raças
harmônicas, existiam negros e índios considerados enquanto impossibilitados de
atingirem algum grau de civilização.
Para Souza (2018), o jeitinho seria algo típico das práticas da elite, pois é por meio
dela que se dão as relações pessoais e a reprodução dos privilégios, isso pode ser feito por
meio de acordos, indicações políticas ou até mesmo em casamentos, e assim mercado e
Estado são comandados por meio da elite. A síndrome de “vira lata” caminha lado a lado
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com a teoria do jeitinho, pois dá a entender que a marginalidade e o uso do pessoalismo
só existiria no Brasil, encobrindo assim os privilégios estrangeiros.
Grilo flerta com o estereótipo malandro da década de 1940, Zé Carioca, caminha
na fronteira do malandro preguiçoso e bem humorado, mas extrapola a figura animada ao
ter em suas problemáticas as discussões de classe e injustiça social. João Grilo ao ser
enquadrado como amarelo safado, já deixa claro a evidencia do caráter da mestiçagem
como critério estético para a composição da marginalidade. Mas não devemos perder de
vista que a própria coloração do sujeito pode advir de questões alimentares e de
salubridade, comida precária e falta de higiene poderiam acarretar em Grilo a coloração
amarelada da pele. Tais questões não teriam a menor relevância pra os membros de
classes sociais superiores, o fator destaque seria a cor, não é branco como nós, portanto
não é sujeito de valor, daí vem sua canalhice. Burguesia, aristocracia e clero são
apresentados enquanto personagens brancos, teoricamente a nata social descendente dos
colonizadores europeus, herdeiros da hipócrita moral religiosidade e ética, enquanto Grilo
e Chico mestiços seriam os portadores do genes corrompido da nação.
Não tentando justificar as mentiras do personagem, porém o que vemos na
narrativa de Guel é que a elite utiliza do pobre e oprimido João Grilo para fazer com que
suas vontades sejam atendidas, até mesmo as mais absurdas, e no final das contas o único
que é visto socialmente como pecador, mentiroso e marginal é João Grilo. A elite utiliza
de suas relações de proximidade para se articular, se veste no manto da moralidade e
religiosidade, hipocrisia que acaba sendo escancarada por meio da mentira humorística
de Grilo.
Guel faz a polifonia de fontes cinematográficas, imagéticas e religiosas, essa
confluência permite a construção de um Nordeste que como defendido por Albuquerque
Júnior (2011), possibilita a elaboração de uma região por meio de recursos artísticos, o
autor pensa o caso de exemplos literários como o livro Os Sertões, de Euclides da Cunha
lançado em 1906. O diretor do Auto, faz com que a obra literária de Suassuna adquira um
novo status quo, a obra ganha vida, se cristaliza em paisagens e personagens pitorescos.
A obra busca trazer uma verossimilhança que por mais que referencia um local datado de
1930, reflete as lacunas abertas ainda no ano 2000, isso sendo feito por meio dos debates
promovidos por Guel em torno do jeitinho brasileiro em defesa da moral burguesa, crista
e aristocrática, a qual utiliza o pobre e subalterno como culpado pela decadência e moral
corrompida disseminada no Sertão. O filme cumpre papel primordial na consolidação da
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construção de uma visão de Nordeste que funde elementos regionais mas que também
permite o debate a debate da nacionalidade brasileira.
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André Carlos Conrado Inácio da Silva35
RESUMO: O presente artigo é um convite para que o leitor possa debruçar seu olhar
sobre a construção da cidade de Goiânia, sendo ela um projeto do interventor Pedro
Ludovico Teixeira e do grupo político que o acompanhava, buscando identificar as
contradições desse projeto. Ludovico esteve à frente do governo do Estado por 15 anos,
e por meio do projeto mudancista buscava deslocar o poder político das elites da cidade
de Goiás, então capital. Já no âmbito econômico a construção da cidade visava colocar o
Estado no cenário nacional como uma potencialidade econômica que precisava ser
valorizada. Para tanto, com o projeto mudancista se criou no imaginário coletivo goiano
que com a nova capital, Goiás mudaria o rumo da sua história, da decadência para o
desenvolvimentismo propalado pela revolução de 1930. Nasceria um novo Goiás,
moderno e pujante. No entanto, demonstraremos que em meio as representações que
corroboravam com o imaginário modernista, também coexistiam representações que
demonstravam o descompasso da modernidade, imagens fraturadas que abriam fendas
por entre as frestas da construção imagética do moderno e da cidade que deveria ser uma
grande epopeia no coração do Brasil.
Palavras – chaves: Goiânia, Imaginário, Modernidade, Representação.

INTRODUÇÃO

O Estado de Goyaz não configurava como uma região de expressão política e nem
tão pouco econômica no cenário nacional, já que o mesmo tinha sido retratado pelos
viajantes como um lugar distante, inóspito e de difícil acesso, a exemplo do que relatou
Auguste Saint- Hilaire em seu livro Viagem às nascentes do Rio São Francisco e pela
Província de Goyaz36. Não obstante, seja essa uma única história de um viajante, a mesma
foi tomada como um retrato do que seria as terras de Goyaz. Imbuído dos ditames
desenvolvimentistas do novo governo Federal, que se iniciava em 1930 com o governo
provisório de Getúlio Vargas, se instala em Goiás um período de mudanças e embates
políticos que se personificam de forma simbólica na construção de uma nova capital para

Graduado em História, Mestre em Performances Culturais – UFG, Doutorando em História Cultural –
PPGH-UFG e desenvolve pesquisas na área de Imaginário, memória, identidade e representações sociais.
36 O livro foi publicado no Brasil pela editora Edusp em 1975.
35
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o Estado. A construção da cidade de Goiânia37 foi marcada por tensões entre questões
políticas e econômicas. No tocante a política do interventor Pedro Ludovico Teixeira, que
esteve à frente do governo do Estado por 15 anos, buscava deslocar o poder político das
elites da cidade de Goiás, então capital do Estado. Já no âmbito econômico a construção
da cidade visava colocar o Estado no cenário nacional como uma potencialidade
econômica que precisava ser valorizada e que por anos foi esquecida graças ao atraso que
os antigos governantes deixaram se perpetuar. Goiânia surge para ser símbolo do
desenvolvimentismo e espelho da modernidade. No entanto, margeando o traçado do seu
plano diretor surgem imagens que estão no descompasso da modernidade e evidenciam
as rupturas do projeto modernista em curso e que deixaram reflexos do seu surgimento
até os dias atuais.

O ANO DE 1930 E SUAS CONSEQUÊNCIAS POLITICAS

O ano de 1930 foi marcado por muitas mudanças no âmbito político para a novel
República Brasileira e também para o Estado de Goiás. O Brasil estava engendrado em
uma estrutura política oligárquica onde os nomes que ocupavam a presidência do país
hora pertenciam a oligarquia paulista, hora a mineira. Esta prática de alternância de
mando político ficou conhecida como a política do Café com Leite. No entanto, “no dia
1º de março de 1930, um sábado de Carnaval, os brasileiros que sabiam ler e escrever
saíram de casa para eleger o próximo presidente da República – e escolher uma nova
bancada de deputados federais, essa seria a 12ª eleição presidencial da República
brasileira”. (SCHWARCZ; STARLING, 2015:351). Esse pleito foi marcado por uma
ruptura que fragmentou a distribuição do poder entre as elites regionais do Estado de São
Paulo e Minas Gerais e a mesma foi rompida pelo próprio presidente da República
Washington Luís38, pois ninguém esperava que ele apresentasse Júlio Prestes39, um
paulista, como o seu candidato. Pois, pela política que se desenvolvia, a oportunidade
deveria ser concedida a um político de Minas Gerais. Não se faz necessário mencionar
37Para escolha do nome da nova capital, o jornal O Social, promoveu um concurso. O Entre os muitos
nomes sugeridos, Petrônia e Buenolândia. O governador preferiu adotar o nome Goiânia. A paternidade
do nome da capital é atribuída ao professor Alfredo de Castro, vencedor do concurso.
38 Washington Luís foi considerado o último presidente do período que ficou conhecido como República
Velha. Ele, nasceu no Rio de Janeiro, na cidade de Macaé, em 26 de outubro de 1869, todavia, consideravase um paulista.
39 Júlio Prestes de Albuquerque, nasceu dia 15 de março de 1882, em Itapetininga, interior de São Paulo.
Iniciou sua carreira política em 1909, sendo Deputado Estadual em São Paulo até 1923, pelo Partido
Republicano Paulista (PRP).
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que esta postura do então presidente gerou um grande descontentamento para os políticos
Mineiros, em especial para Antônio Carlos Ribeiro de Andrada40, que não ocasião era
presidente41 de Minas e já se julgava o sucessor de Washington Luís.
No entanto, Antônio Carlos ressentido com a atitude do presidente da República
abriu mão da sua própria candidatura e buscou costurar alianças com grupos dissidentes.
Recorreu aos tenentes que eram um grupo de militares revoltosos da década de 1920 e
aos estados descontentes com o governo atual, entre eles Rio Grande do Sul e Paraíba.
Essa nova aliança que ficou conhecida como Aliança Liberal, buscou constituir uma
chapa concorrente para o pleito das eleições de1930. A chapa da foi composta pelo
gaúcho Getúlio Vargas42 que foi colocado como candidato a presidência e para vicepresidente o paraibano João Pessoa. O primeiro era presidente do Rio Grande do Sul e o
segundo presidente da Paraíba.
A campanha foi marcada por grandes manifestações e comícios em praças
públicas onde se aglomeravam os populares para ouvirem as propostas dos candidatos,
algo que não se via desde 1910, já que as propostas dos candidatos anteriores eram
apresentadas aos seus eleitores em salões de festas por ocasião de jantares onde reuniamse as elites paulistas e mineiras (SCHWARCZ; STARLING, 2015).
Não obstante, a campanha tenha tomado as ruas e se apresentado como uma
oportunidade de mudança para a estrutura vigente, onde a Aliança Liberal colocava suas
propostas para um novo Brasil pautada em um projeto desenvolvimentista que
contemplava as outras regiões além de Minas e São Paulo. O que se evidenciou ao findo
da apuração dos votos foi uma derrota esmagadora, onde o próprio Vargas reconhece a
derrota e de pronto reassume a presidência do Rio Grande do Sul. Porém, essa derrota
não passaria ao largo, já que rumores de fralde foram evidenciados, o que terminou por
aflorar os ânimos dos derrotados. Dessa feita, os membros da Aliança Liberal precisavam
de um fato que pudesse impulsionar os insatisfeitos e derrotados a tomarem alguma
atitude, fato este que não demorou muito a acontecer. No final da tarde do dia 26 de julho
do corrente ano foi assassinado a queima roupa o candidato a vice-presidente, João
Pessoa, na badalada confeitaria Glória na cidade do Recife. Na ocasião ele debatia a
situação política, quando se aproxima o advogado João Dantas que efetua três disparos
40 Antônio Carlos Ribeiro de Andrada (1870 – 1946), nasceu em Barbacena – Minas Gerais.
41
Nesse período da história do Brasil, os cargos de governadores eram nominados de presidentes.
42 Getúlio Vargas (1882-1953), nasceu na cidade de São Borja, - Rio Grande do Sul. A família de
Vargas, formada por estancieiros, era rica e influente e chegou a ter influência política tanto em São Borja
como no Rio Grande do Sul. Getúlio Ingressou na carreira militar com 16 anos.
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que culmina com a morte de João Pessoa. As motivações do crime não foram políticas,
mas de cunho pessoal, porém, esse era o fato que faltava para que os derrotados se
reunissem em um grande levante da Aliança Liberal, levante este que preconizaria a
“revolução de 1930”.
O cenário econômico do País não era dos melhores. O Brasil sofria o revés do
efeito da crise de 1929, ou seja, alta dos preços, desemprego, perda do valor de compra
da moeda brasileira, fatos estes que complicavam ainda mais a situação do presidente.
Porém, mesmo somado a todos estes fatores, o levante denominado de “revolução de
1930”43 já tomava conta do Brasil. Washington Luís afirmava contundentemente que não
renunciaria. No entanto, no dia 24 de outubro a menos de trinta dias do findo do seu
mandato Washington estava deposto, detido, caminhado para o forte de Copacabana e um
mês depois foi para o exílio na Europa. Por fim, a primeira República chegava ao seu fim.
Getúlio Vargas pendura a farda de militar, veste o terno e a partir de então inicia-se uma
radical intervenção no sistema político brasileiro onde o Congresso Nacional, as
assembleias Estaduais e Municipais foram dissolvidas e os presidentes dos Estados Foram
substituídos por interventores.
De acordo com Palacín e Morais (1989):

em Goiás, onde os centros urbanos quase inexistiam e
consequentemente não se poderia falar de uma classe média
significativa, a Revolução teve como ponto de apoio parte da classe
dominante descontente. Ainda deveríamos acrescentar outra
circunstância, que impediu a formação de um clima revolucionário em
Goiás: a crise do 29, que foi o catalisador de todos os
descontentamentos para fazer eclodir a revolução, não fez sentir seus
efeitos aqui por falta de uma economia organizada e dependente de um
ativo comércio. Por todas essas razões, a participação efetiva de Goiás
na Revolução limitou-se à ação pessoal do Dr. Pedro Ludovico
(MORAIS;PALACÍN,1989:103).

Percebemos que nas narrativas de Palacín e Morais (1989), sobre a “revolução de
1930” e sua conectividade com Goiás se resume a participação do jovem médico Pedro
Ludovico Teixeira. Decerto que, são estas narrativas que circulam na historiográfica
goiana até os dias atuais, mesmo que na atualidade sejam questionadas, elas contribuíram
para que se efetuasse a uma ligação direta da figura de Pedro Ludovico com o movimento

43 Colocamos o termo revolução entre aspas por concordar a assertiva de Luís Palacin que analisa a
ideologia da revolução em Goiás e a firmar que: “a andadura pachorrenta de uma revolução não
revolucionária” (PALACIN, 1986, p. 86),
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político de 1930 e sua atuação no processo de implantação dos ideários políticos
desenvolvimentista expressos pelo grupo dirigente da revolução. Dessa feita, o a história
de Goiás vai ser apresentada como o antes da revolução e o pós-revolução e segundo
Palacín e Morais (1989):
a revolução de 30, embora sem raízes próprias em Goiás, teve uma
significação profunda para o Estado. É o marco de uma nova etapa
histórica. Esta transformação não se operou, imediatamente, no campo
social, mas no campo político. O governo passou a propor-se como
objetivo primordial o desenvolvimento do Estado. Não há dúvida que a
revolução trouce para Goiás uma renovação política. Muitos jovens,
politicamente novos, mais desinteressados e ansiosos em trabalhar pelo
progresso do Estado, passaram a ocupar os cargos de governo
(MORAIS; PALACÍN,1989:104-105).

O GOVERNO PROVISÓRIO E SUA ATUAÇÃO EM GOIÁS

Em 23 de novembro de 1930 Pedro Ludovico foi posto como Interventor Federal
no Estado. Porém, antes de ser empossado como interventor ele fez parte de uma junta
provisória que atuou na administração do governo local no período de 30 de outubro a 23
de novembro. A junta administrativa era composta pelo próprio Pedro Ludovico, por
Emílio Francisco Póvoa e Mário Caiado44. A atuação de Pedro Ludovico como
interventor foi ladeada pela liderança política regional de Mário Caiado que fez oposição
ao seu primo Antônio Ramos Caiado, conhecido como o senador Totó Caiado. Os primos
romperam politicamente e pessoalmente motivados por uma disputa de terras, questão
essa que ficou conhecida como Questão do Judiciário, que concedeu ao Senador Caiado
a posse de aproximadamente 1.071,476 hectares de terra a margem do Rio Araguaia
(MACHADO,1990). Com a vitória jurídica do senador Totó Caiado o seu primo, Mário
por descontentamento e rivalidade passou a ser oposição em Goiás e junto com o
interventor e o grupo que se achegavam a eles passaram a difundir as ideias
desenvolvimentistas e “a acusar os políticos derrotados de impedir o desenvolvimento do
Estado.” (CAMPOS, 2003:76). Para tanto, um dos pontos iniciais para apagar
completamente os sinais de atraso seria a mudança da Capital da cidade de Goiás para
uma nova localidade, que pudesse representar um novo tempo para o Estado de Goiás.

44 Mário, era membro da família Caiado, porém era inimigo político do senador Antônio Ramos Caiado,
conhecido também pelo apelido de Totó Caiado. A inimizade entres ambos se deu principalmente por causa
do fato conhecido como “Questão do Judiciário”, ocorrida durante o governo de Brasil Ramos Caiado
(1925-1929), fato que já abordamos e mencionamos no segundo capítulo.
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A ideia da mudança da capital do Estado não era algo novo, mas desde o século
XVIII e XIX já ecoavam na região. No entanto, a mudança poderia servir aos interesses
políticos de Pedro Ludovico Teixeira, que se deparava com embates políticos do grupo
contrário ao seu governo. Segundo Naser Fayad Chaul (2009), muito se falou sobre a
mudança e construção de Goiânia, a nova capital, “mas nem tudo o que foi dito expressa
seu contexto em forma de história. Filha dos anos 30, mas pensada numa lenta gestação
de ideias dos séculos XVIII e XIX, a proposta de mudança da capital do Estado de Goiás
foi retomada por Pedro Ludovico” (CHAUL, 2009:101)
A mudança da capital representava um uma acessão ao poder, o progresso, o
moderno. Seria um divisor de águas entre o passado de atraso e o novo tempo de
progresso. O novo governo que se instalou com a revolução, tinha na oligarquia deposta,
um grande adversário e mudar a capital seria deslocar o poder das vista dos antigos
mandatários e segundo Palacín e Morais (1989), “transladar a capital para outro lugar
reforçava o novo governo do ponto de vista político e psicológico. Para criar uma nova
era, como aspirava a fazer a revolução, nenhum símbolo melhor que criar uma nova
capital” (MORAIS; PALACÍN,1989:107). Pedro Ludovico Teixeira, via a mudança da
capital como sendo a chave para todos os problemas econômicos e estruturais do Estado
e segundo Chaul (2009): “Pedro Ludovico rotulava Goiás de centro oligárquico,
decadente e atrasado. Goiânia seria seu inverso”. (CHAUL, 2009:105)
Em 22 de dezembro de 1932, por meio do decreto nº 2737, foi autorizada a
construção da nova capital do Estado de Goiás. Porém, foi em 24 de outubro de 1933,
como homenagem à “revolução de 1930” que é lançada a pedra fundamental da nova
cidade. Em 7 de novembro de 1935, foi realizada a mudança provisória do governo. De
acordo com Armênia Pinto de Souza, em seu livro A Saga dos Pioneiros (1997), ela que
é testemunha e partícipe da mudança, descreve com detalhes o que se deu na manhã de 4
de dezembro de 1935:

quando apenas raiva a madrugada, dois automóveis deixavam a cidade
de Goiás e seguiam rumo à Areias e à Serra Dourada. Lavavam o
Interventor Federal, Doutro Pedro Ludovico Teixeira e sua família, em
demanda de um novo destino. Dirigiam-se ao Município de Goiânia,
recém-criado, onde seria edificada a nova capital de Goiás. Naquele
momento histórico selava-se a sorte da velha cidade. Pois com a pessoa
do interventor, era o Governo do Estado que se transferia para a Nova
Capital, para a cidade, que se ia erguer na vasta campina verde, onde
algumas construções já começavam a tomar volto. Na bagagem do
interventor Doutor Pedro Ludovico Teixeira iam o entusiasmo, a
coragem, o otimismo e a certeza de que estava agindo sob o impulso de
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um ideal mais nobre, pelo bem do Estado e de seu povo. No dia quatro
de maio de1936, pela manhã, seis horas precisamente, fechamos a casa
e entramos no carro. Chegava a nossa vez de seguir para Goiânia, o
Públio, nossa filha Niomar e eu (SOUZA, 1997: 9-10)

A mudança da capital seria um grande feito para o governo Ludovico e lhe daria
uma grande projeção política. Assim, desde o momento da escolha do local para sua
construção até o lançamento da pedra fundamental, buscou construir-se imageticamente
uma cidade que pudesse representar a mudança política, econômica e social, para um
estado que queria mudar a forma como o Brasil o via. Decerto que, buscando desconstruir
essa imagem que foi produzida sobre o Estado de Goiás alguns jovens estudantes goianos
entre eles Henrique Silva45 e Americano do Brasil46, que residiam no Rio de Janeiro a
então capital federal, criaram a revista “Informação Goyana, que tinha como objetivo
colocar Goiás na discussão nacional como uma potencialidade promissora.” (TAVARES,
2007:236). Os dois jovens goianos também foram apoiados por outros goianos também
residentes e estudantes na capital federal como Hugo de Carvalho Ramos47 e seu irmão
Victor de Carvalho Ramos48.
A revista foi editada de 1917 a 1935 chegando a ter uma tiragem de 500
exemplares por edição e ao seu findo somou um total de 213 fascículos que foram
distribuídos em vários Estados brasileiros e em alguns países (NEPOMUCENO, 2003:
31). Não obstante, com a nomeação de Pedro Ludovico Teixeira para o cargo de
interventor do Estado a revista vai lhe servir como fonte substancial para difusão de seus
ideários políticos, onde o principal deles seria a mudança da capital. Na edição de outubro
de 1931 a Informação Goyana publica uma nota intitulada “Muda da Capital de Goyaz”,
onde buscava justificar a mudança da capital. O autor foi Henrique Silva e inicia a notas
com as seguintes palavras:
45 Henrique Silva iniciou a sua carreira de armas em 1882, como cadete no esquadrão de Cavalaria de
Goyaz, matriculando-se em 1883, na Escola Militar da Praia Vermelha. Nasceu em Bonfim, atual Silvânia,
Estado de Goiás, no dia 18 de março de 1865.

46 Americano do Brasil, nasceu em 1892 nos arredores de Bonfim (Silvania) morou em Santana das Antas
(Anápolis). Mudou-se aos 18 anos em 1911 para o Rio de Janeiro onde cursou Medicina na Faculdade de
Medicina Praia Vermelha.

47 Hugo de Carvalho Ramos, nasceu na Cidade de Goiás em 21 de maio de 1895 morreu no Rio de Janeiro
em 12 de maio de 1921.

48 Vitor de Carvalho Ramos, escritor goiano irmão de Hugo de Carvalho Ramos, nasceu na Cidade de
Goiás, no dia 16 de fevereiro de 1893.Também estudou direito no Rio de Janeiro, tendo colaborado na
Informação Goyana como escritor.
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Nos tempos coloniais havia Villa Rica de Matto Grosso, Villa Rica de Ouro
Preto e Villa Bôa de Goyas, que eram sédes dos governos dos antigos Capitães
- generaes. Era no tempo da áurea sacra fames. Passaram-se anos,
desappareceram as pepitas de vil metal que afloravam á superficio da terra e
era apanhada nas ruas após grandes chuvas (A Informação Goyana, outubro de
1931:1598).

A construção da cidade, que sediaria a nova capital, deveria ser um instrumento
de “espetacularização”, em que o antigo fosse descartado e o moderno surgisse como
símbolo de progresso e representação de um novo tempo na política Goiana. Para isso, se
buscou transpor para o centro-oeste, o coração do Brasil, o que havia de mais moderno
na arquitetura Francesa e Inglesa, e foram essas duas escolas de arquitetura que
inspiraram os primeiros traçados e projeto da nova capital no Estado de Goiás. O primeiro
projeto esboçado para a construção de Goiânia foi elaborado pelo arquiteto – urbanista
Attilio Corrêa Lima, que se inspirou na escola Francesa de urbanismo do início do século
XX. No entanto, “Attilio não chegou a concluir a implantação integral da nova capital,
pois rompeu antes o contrato com o governo de Goiás. Logo é substituído pelo engenheiro
urbanista Armando de Godoy, que deu continuidade ao plano, mas seguindo orientação
do modelo das cidades-jardim inglesas”. (DAHER,2009: 77). Mas, Goiânia tinha por
missão ser uma epopeia no coração do Brasil

GOIÂNIA NO DESCOMPASSO DA MODERNIDADE
A cidade foi constituída como um instrumento de “espetacularização” ao longo
dos seus 87 anos recebeu diversos adjetivos como: “capital art déco”, “cidade dos
parques”, “cidade verde”, “capital da melhor qualidade de vida do Brasil”, “cidade
country” e “capital dos eventos”. Porém, segundo Clarinda Aparecida da Silva (2012) em
sua tese de doutoramento, destaca que essas representações difundidas pela mídia
visavam a construção de uma identidade que era formada no interior dessas
representações. A pesquisadora também destaca que a arquitetura construída na cidade,
também atuou como instrumento constitutivo de representação e formação da identidade
goianiense. Na mesma perspectiva de análise também caminham as pesquisadoras Celina
Fernandes Almeida Manso (2001) e Tânia Daher (2003). A primeira com o seu trabalho
de pesquisa que culminou no livro “Goiânia, uma concepção urbana moderna” publicado
em 2001 e a segunda com o livro “Goiânia, uma utopia europeia no Brasil”, publicado
em 2003. Os estudos das pesquisadoras buscaram aprofundar o olhar sobre o urbanismo
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e a política que perpassou e perpassa toda a formação da identidade goianiense. Ainda
digno de nota são os trabalhos da professora e Doutora Genilda Darc Bernardes do
departamento de sociologia da UFG – Universidade Federal de Goiás, que desenvolve
suas pesquisas sobre a formação da cidade e os paradoxos entre planejamento,
modernidade e território.
Já em 1935, Goiânia contava com alguns prédios erguidos e com cada parede que
se erguia também se avolumavam os problemas de ordem estrutural e financeira
(CHAUL, 2009). Construir uma nova capital não era algo simples e a transposição dos
planos arquitetônicos do papel para o canteiro de obra não era algo fácil e rápido. A
montagem da capital moderna encontrava obstáculos na sua própria paisagem urbana que
se erguia no cerrado. Segundo Armênia Pinto de Souza (1997):

na vasta planura ver, pontilhada aqui e ali de coqueiros buritis, erguiamse as primeiras construções: o Palácio das Esmeraldas, com a sua cor
verde, a Secretaria da Fazenda, o Grande Hotel, e todos em fase de
acabamento. Dez casas concluídas, na rua vinte, onde se acomodaram
as secretárias e o Governo do Estado. Margeando o córrego do
Botafogo, do lado direito (no sentido norte-sul), algumas boas casas de
madeira, agasalhando funcionários, e uma pensão, conhecida com
pensão de Dona Maruca, que alimentava desde altos funcionários do
governo engenheiros, construtores, responsáveis pelas obras, até
viajantes ocasionais e já alguns turistas. Outras casas de madeira,
menores e me maior número, na margem esquerda do córrego
pertenciam aos operários, os abnegados obreiros dessa grande
empreitada. Até maio de 1936, era só o que havia. Não havia água
encanada, nem energia elétrica (SOUZA, 1997: 12-13)

A paisagem urbana que se buscava construir em meio ao cerrado, nas palavras de
Souza (1997), não estava atuando com uma imagem que pudesse se sobrepor as da antiga
capital, “os goianos em sua nova vida, não deixavam de sentir uma grande saudade de
sua querida Goiás, daquele mundo tranquilo e organizado” (SOUZA, 1997: 25). Parece
que Goiânia, não estava cumprindo o papel a que se propos. Pois segundo Arrais e Sandes
(2014), “o progresso, a modernidade. O depois nada tem a ver com o antes, pois a região
quis se libertar das sombras da Serra Dourada, das marcas do tempo do ouro e de seu
esgotamento. Fato é que a construção da moderna capital sugeria a formação uma nova
identidade” (ARRAIS; SANDES, 2014: 402).
Novas imagens, com fins a construção de novas representações sociais era o que
se propunha a construção da nova capital. Uma cidade que segundo Chaul (2009) era
encarada com uma “imaginação utópica da época. Perspectiva de uma nova vida, de um
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novo tempo, ideologicamente disseminado pela Revolução de 30. Esperança de dias
melhores, de ruptura com o passado, de sonho a ser conquistado” (CHAUL, 2009: 108109). No entanto, o que os goianos visualizavam em Goiânia não correspondia com o que
fora propalado como instrumento de progresso e modernidade para o Estado. “Goiânia
daquele tempo, se tinha dificuldade de toda sorte. À noite, quando a luz elétrica se
extinguia, a cidade mergulhava nas trevas e no silêncio, quebrado apenas pelo canto dos
grilos e o coaxar dos sapos nos banhos, ou o grito de algum animal noturno” (SOUZA,
1997: 23). O relato de Souza (1997), demonstra que as imagens vistas estavam no
descompasso da modernidade. Nos relatos de Armênia Pinto de Souza (1997), ela nos
deixa perceber a existência de uma outra Goiânia, que não seguia o compasso da
modernidade, que estava a margem do requinte moderno da nova capital. Uma Goiânia
que surgia do outro lado do córrego botafogo onde hoje se localização o bairro da Vila
Nova. A autora descreve:
na vasta planura verde, pontilhada aqui e ali de coqueiros buritis,
erguiam-se as primeiras construções: o Palácio das Esmeraldas, com
sua cor verde, a secretaria da Fazenda, o Grande Hotel, todos em fase
de acabamento. Dez casas concluídas na ria vinte [..] Margeando o
córrego do Botafogo, do lado direito (no sentido norte-sul), algumas
boas casas de madeira, agasalhando funcionários [..] outras, casas de
madeiras, menores e em maior número, na margem esquerda do córrego
pertenciam aos operários, os abnegados obreiros dessa grande empreita.
Até maio de 1936, era só o que havia (SOUZA, 1997: 12)

É nesse contexto que localizamos e demonstraremos duas fotografias (figura 01e
02). Ambas foram produzidas pelo fotografo Alois Feichtenberger49, que na época era o
fotógrafo oficial do governo. Ele foi contratado pelo estado para documentar em fotos
todo processo de construção da nova capital. Trabalho que rendeu muitas fotografias, hoje
a disposição do público no MIS-GO – Museu da imagem e do som de Goiás e serviram
para confecção de um álbum denominado Álbum Goiaz, que serviu para Pedro Ludovico
Teixeira demonstrar a pujança e desenvolvimento que estava sendo encampado em seu
governo por meio da construção da nova capital. Não obstante, percebemos que o uso da
fotografia ao longo dos anos desde o seu surgimento no século XIX, sempre esteve a
serviço da sociedade com fins a construir representações que evocassem e propagassem

49 Alois Feichtenberger nasceu em 1908, na cidade de Styer, nos Alpes Austríacos. Em 1925 imigrou com
os pais para o Brasil, estabelecendo-se na capital paulista. Alois foi um dos pioneiros do registro fotográfico
em Goiânia, registrando a construção da cidade entre 1936 e 1939.Trabalhou até 1939 para o Departamento
de Propaganda e Expansão, órgão recém-criado pelo Interventor Pedro Ludovico Teixeira.
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o imaginário50 social dos grupos que a produziam, pois uma imagem fotografia não é uma
produção despretensiosa, ela é um produto cultural, carregada de sentidos e significações
simbólicas. Dessa feita, o uso da fotografia durante o projeto mudancista e a construção
da nova capital tinha por objetivo construir representações que pudesse tornar visível,
materializar o imaginário de progresso, desenvolvimento e modernidade que se propalava
sobre o novo tempo que se instaurou com a revolução e 1930 em Goiás, e tinha na
construção da nova capital o seu instrumento de espetacularização e materialização do
progresso para o Estado, um novo tempo.

Figura 01 - Casa dos Trabalhadores da construção de Goiânia, 1935, Goiânia (GO). Acervo MIS-GO.
Foto de Alois Feichtenberger Acervo MIS-GO.

A figura 01, é uma imagem fratura51, que está em descompasso com a
modernidade. Ao olharmos para ela percebemos a fragilidade e a carência de estrutura
das casas que abrigavam os trabalhadores que atuavam na construção da cidade. No relato
de Souza (1997), ela descreve que as margens do córrego botafogo existiam umas tantas
casas de madeiras. Porém, na imagem fotográfica (figura 1) o que percebemos são
casebres de palha. Na composição da fotografia se percebe uma senhora que aparenta
lavar panelas e pratos em uma bacia e três crianças, cada uma com um prato nas mãos,
provavelmente estavam fazendo uma refeição. Essas casas, estavam a margem do plano
diretor, haja vista que no traçado do plano diretor na nova cidade não foi designado um
local para abrigar os primeiros 4000 mil trabalhadores se deslocaram para a região com
fins a construção da cidade. Segundo Berndardes, Borges e Teixeira (2017)

50 A produção de imaginários é algo recorrente em todas as sociedades. Évelyne Patlagean (1990) no livro
A história do imaginário, que foi organizado por Jacques Le Goff, o qual recomendamos a leitura, aborda
essa temática.
51 Usamos o termo imagem fraturada, para destacar uma imagem que promove uma fratura em um projeto
publicitário, demonstra as evidências da montagem publicitaria para produção de uma campanha, ou
propaganda.
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esses trabalhadores se viram na eminência de construírem casas de pau
a pique do outro lado do Córrego Botafogo, sem nenhuma condição de
garantia de qualidade de vida. Essas habitações cresceram formando a
primeira favela ou ocupação ilegal em Goiânia. Essas moradias deram
origem ao atual bairro Vila Nova (BERNARDES; BORGES;
TEIXEIRA, 2017: 16)

No contraponto e descompasso da fotografia das casas que abrigavam os
trabalhadores da construção civil (figura 01) está a fotografia da Praça Cívica (figura 02),
uma fotografia em preto e branco. Nela podemos ver, na parte central, a avenida Goiás,
ao lado direito a avenida Araguaia e ao lado esquerdo a avenida Tocantins. Ao produzir
essa imagem, Alois buscava representar, por meio de suas lentes, toda a beleza e grandeza
de uma cidade que pretendia representar por meio dessa imagem o moderno, o progresso,
um novo Goiás que rompia com o atraso e decadência do passado. Decerto que, Alois,
por meio de suas lentes, não estava só fotografando uma cidade que surgia oriunda das
mais novas tendências arquitetônicas da época ou uma praça, avenidas ou uma paisagem
urbana que surgiam a sua frente. Mas, estava produzindo uma forma de se ver a nova
capital.

Figura 02 – Praça Cívica e Avenida Goiás, 1935, Goiânia (GO).
Foto de Alois Feichtenberger Acervo MIS-GO.

No entanto, a mesma câmera que buscou representar o progresso, também
demonstrou que em meio as representações de um imaginário social que evocava o
moderno, coexistiam as mazelas dos que estavam a margem do projeto de construção do
“Novo Goiás” e da cidade modelo. Essas rupturas coexistem até os dias atuais em uma
cidade que ainda busca viver e existir ancorada nos ditames da modernidade e busca
manter essa imagética que constantemente é reativada na memória coletiva com fins a
suplantar as fissuras e fraturas do tempo que deixam entrepassar que existiam e existem
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mais descompasso no projeto modernista do que uma epopeia moderna no coração do
Brasil.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Desde a fundação da cidade de Goiânia até os dias atuais, ainda prevalece no
imaginário do goianiense e da goianiense a visão de que Goiânia é uma cidade modelo.
Mas, apesar do status de Cidade Planejada que a ela foi conferido, Goiânia quando do seu
aniversário de 87 anos apresenta reflexos de um crescimento desordenado e de políticas
públicas inadequadas e ineficientes no que tange as questões urbanas. Não obstante,
percebemos que a construção de Goiânia, foi amparada por uma construção simbólica do
moderno que foi apresentada e eternizada no imaginário coletivo do goiano. No entanto,
a periferia ainda se encontra como uma imagem fraturada e não é dada a ela a visibilidade
necessária que lhe coloque no fluxo da história como participe do processo de construção
da nova capital. Dessa feita, essas imagens precisam ser revisitadas, pois quando se fala
na capital moderna que se construiu no centro-oeste do Brasil, a filha da revolução de
1930, a periferia é invisível e as contradições são ocultadas. A periferia reivindica o seu
lugar!
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MORTE, HONRA E MITO EM EUCLIDES DA CUNHA

Anna Paula Teixeira Daher52
RESUMO: O objetivo desse artigo é apresentar ideias que auxiliem na compreensão de
como as disputas narrativas (biográficas, jornalísticas, jurídica, melodramática,
memorialísticas) e de memória da morte do escritor Euclides da Cunha, conhecida como
“Tragédia da Piedade”, contribuem para reforçar a imagem de Euclides como ideal de
homem e de intelectual. Sob esse contexto, por meio das instituições, nasce o mito
Euclides, construído como o grande pensador do Brasil. O recorte espaço temporal da
pesquisa privilegia a vida do escritor, nascido em 1866 e morto em 1909. Contudo, buscase também a contextualização dos crimes de honra no período, considerando-se a
evolução da legislação, das visões da população, e as consequências do crime para os
sobreviventes nele envolvidos. Para entender a construção de todas essas narrativas partese da ideia que Euclides da Cunha era um homem de seu tempo, que compartilhou com
outros homens os ideais republicanos e de masculinidade, nascendo a partir delas o mito
Euclides, construído como o grande pensador do Brasil.
Palavras – chave: Euclides da Cunha, crimes de honra, narrativas.
Nas leituras para minha dissertação de mestrado, A cultura da violência entre
traços e tramas: o caso do pintor Almeida Jr. (1850-1899), defendida no PPGH/UFG em
2017, por diversas vezes encontrei menções à “Tragédia da Piedade”, o nome dado pela
imprensa ao assassinato de outra famosa figura nacional, o escritor Euclides da Cunha
(1866-1909), que foi morto a tiros por Dilermando de Assis (1888-1951), amante da
esposa de Euclides, Ana Emília (1872-1951). Evaristo de Moraes, o advogado de defesa
de Dilermando, conta em seu livro Reminiscências de um Rábula Criminalista
(1922:211), que o fato foi apelidado de “Tragédia da Estrada de Santa Cruz”, mas não há
menção a essa alcunha em qualquer outra documentação. Por sua vez, Jefferson de
Andrade, autor de uma das obras memorialísticas sobre o ocorrido, recorda que ”a
imprensa brasileira da época se fartou com a repetida chamada: a tragédia da Piedade”
(ANDRADE, 2009:55).
Igualmente, as questões ligadas aos crimes passionais os papeis dos homens e das
mulheres nessa dinâmica, bem como as mudanças da sociedade brasileira na esteira da
Proclamação da República, no final do séc. XIX e no início do séc. XX, me chamaram
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Doutoranda no PPGH/UFG. Orientadora: Profª Drª Heloisa Selma Fernandes Capel. Bolsista Capes. Email: aptd78@gmail.com.
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muito a atenção; e a tragédia euclidiana mostrou-se como uma ótima possibilidade de
estender esses estudos.
No que diz respeito ao doutorado, o objetivo é compreender, como a Tragédia da
Piedade, em suas disputas narrativas e de memória, contribui para reforçar a imagem de
Euclides como ideal de homem e de intelectual. Sob esse contexto, por meio das
instituições, nasce o mito Euclides, construído como o grande pensador do Brasil. O
recorte espaço temporal da pesquisa privilegia a vida do escritor, nascido em 1866 e morto
em 1909. Contudo, especialmente diante do viés culturalista da abordagem que se
pretende, faz-se necessária a contextualização dos crimes de honra no período,
considerando-se a evolução da legislação, das visões da população, e as consequências
do crime para os sobreviventes nele envolvidos. A tragédia de Euclides, Ana e
Dilermando não termina com a morte na Piedade. Os dois vértices sobreviventes desse
triste triângulo tiveram que lidar, por toda a vida, com o julgamento de uma sociedade
que depositava na honra familiar uma grande importância. De outro lado, em um ângulo
lamentável, sete anos após a tragédia, um dos filhos de Euclides e Anna, de mesmo nome
do pai, conhecido como Quidinho, buscou vingar a sua morte e também morreu pela arma
de Assis.
Euclides e Almeida Jr. morreram em lados opostos de crimes passionais – o
escritor como o marido traído cuja vida foi ceifada pela bala do amante que se defendia
do ataque, e o pintor como o amante que não revidou a tempo e cujo sangue lavou a honra
ferida de seu agressor. Ambos são nomes importantes em seus campos e, talvez mais que
isso, nomes importantes53 na construção da identidade brasileira54. Afora essas
similitudes mais óbvias, o interesse acerca das diferenças entre as decisões judiciais, e as
demais figuras envolvidas no imbróglio, especialmente a amante de Almeida Jr., Maria
Laura de Almeida Sampaio, e também Ana e Dilermando, me moveram.
Cabe ressaltar que embora haja uma distância de dez anos entre os dois crimes e
haja grande diferença no viver da São Paulo do final do séc. XIX (a Província de São

53

Não há aqui qualquer pretensão de comparar o lugar de Euclides da Cunha e Almeida Jr. nessa empreita.
São circunstâncias e papeis absolutamente diferentes. Almeida Jr. tem sua produção resgatada pelos
modernistas da Semana de 22, que veem nele o grande pintor nacional, ou, como dizia Monteiro Lobato
(CHIARELLI, 1995) aquele que pinta não um homem, mas o homem – o homem da terra. Euclides, por
sua vez, é pedra de toque nessa construção, ao lado de nomes como Oliveira Viana ou Gilberto Freyre e
Sérgio Buarque de Holanda, por exemplo.
54
Cabe lembrar que o processo de construção do Brasil como nação, especialmente no período a partir de
1880 é marcado por transformações muito importantes para o país: a abolição da escravidão e a
proclamação da República – ambos muito influenciados pelo pensamento positivista e seus projetos de
modernização e progresso.
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Paulo não era região muito desenvolvida55 até a segunda metade do século XIX, quando
passa por grandes transformações, muitas delas ligadas à chegada das estradas de ferro
na região56) e o Rio de Janeiro57 dos primeiros anos do séc. XX, um ponto permanece
inalterado: cabia à esposa ser fiel ao seu marido, a punição do adultério recaía
essencialmente sobre a figura da mulher, porque era dela a obrigação de guardar a honra58
do marido, da família. Essas concepções eram determinadas (e coibidas) por homens.
Homens que são o resultado de uma cultura e de escolhas que formam a sociedade59. É a
partir desses homens e de como eles escolhem as noções morais de seus mundos, e como
as administravam.
Aos olhos da sociedade, tanto Ana quanto Maria Laura enxovalharam a honra de
seus maridos e de suas famílias, rompendo os laços de uma união que deveria ser eterna
– ambas haviam prometido perante Deus e os homens honrar, obedecer, amar e respeitar
o cônjuge. A honra de Euclides pertencia a Ana, guardiã do bom nome da família. A ele
cabia o direito/dever de exigir o bom comportamento da esposa60. É como reverbera
Mariza Corrêa (1983:192), "o dever mais enfatizado nesses casos tem sido o da fidelidade
da mulher ao homem [...] sua possível infidelidade absolvendo ou atenuando o ato
agressivo cometido pelo acusado". E arremata: "esse dever da mulher corresponde a um
direito do homem que pode, além de exigir o seu cumprimento, punir o seu não
cumprimento". (CORRÊA, 1983:192).

55

Até a metade do séc. XIX as cidades da região, incluindo a capital, "não passam ainda de aldeias
acanhadas e sujas, atropeladas de becos e vielas, de designações pitorescas [...]. A vida urbana, sonolenta e
obscura, chocada no funcionalismo burocrático e parasitário e num comércio 'desconfiado e ratinhão',
arrasta-se na monotonia das ruas e das estradas [...]" (AZEVEDO, 1971:143).
56
O avanço da estrada de ferro traz mudanças velozes ao território paulista, a cada cidade que recebe os
trilhos chega o aumento populacional e melhoras na estrutura da região, com o aumento das cidades e o seu
embelezamento, além de vários confortos modernos como a iluminação a gás ou elétrica, o telégrafo, além
da chegada de jornais do Rio de Janeiro, Lisboa e Paris (SILVA, 2002:109-110).
57
Segundo Schwarcz (1999), a então capital do Império era "uma ilha cercada pelo ambiente rural por todos
os lados".
58
Segundo Halvor Moxnes (1993:19-20), embora a noção de honra seja universal, a forma como ela se
apresenta varia entre culturas, por se tratar de uma construção social e, como tal, sua compreensão passa
pelo entendimento de contextos mais amplos, como o religioso, o social e o econômico.
59
Por exemplo, Alvarez (2002) lembra sobre o homem do século XIX que "as concepções da criminologia
– que começava a se constituir como um campo de conhecimento com pretensões de cientificidade voltado
para a compreensão da natureza do crime e do criminoso, mas que, em alguns momentos, também
ambicionava ser um conhecimento mais amplo acerca da própria vida social – foram incorporadas com
entusiasmo por grande parte da intelectualidade brasileira".
60
"O peso dessa reputação era muito importante, tanto que qualquer conduta equivocada, ou suposta
conduta equivocada, era severamente punida" (DEL PRIORE, 2006:221).
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Também é importante lembrar que em meados do dezenove e início do vinte outra
concepção61 permaneceu inalterada, o fato de que a mulher era responsabilidade do pai e,
com o casamento, passava a ser responsabilidade do marido62; jamais seria aceito ou se
esperaria que ela tomasse qualquer tipo de atitude por si própria.
A fim de recuperar a honra, Euclides envolve-se em uma tragédia que vai ser
narrada de diferentes maneiras ao longo do tempo. Nos dias e anos que se sucederam à
Tragédia da Piedade, inúmeras vozes se levantaram a favor de Euclides, construindo uma
narrativa elogiosa, sempre ressaltando as qualidades do falecido, construindo a trajetória
do herói e contribuindo para sua mitificação. A Dilermando não coube a mesma sorte,
ainda que a justiça o absolvesse do ocorrido. Foi Monteiro Lobato (apud CIBELA, 1946),
um declarado admirador de Euclides da Cunha, uma das vozes dissonantes a defender
Dilermando. Ao colocar-se no lugar de Assis, Lobato entendeu que, diante do ocorrido,
outra opção não lhe restara, “haverá uma só criatura normal, dessas que olham
Dilermando com horror, que, dentro do quadro daquelas circunstâncias, não fizesse a
mesmíssima coisa? ” (apud CIBELA, 1946). Nessa mesma crônica, intitulada Uma
Tragédia de Ésquilo, Lobato é cirúrgico ao definir a posição única desses dois homens:

Somos todos pedras de xadrez no tabuleiro da vida. Uns somos peões,
outros bispos, outros, torres, outros, cavalos — e rainha e rei. [...]
Pobres reis humanos, tão impotentes quanto os reis de xadrez — tão
instrumentos do Algo Superior que os maneja como reis de xadrez.
Pobres peões humanos, tão manejáveis como os peões de xadrez!
Alguém brinca no tabuleiro da vida com o teatrinho de títeres que
somos. Édipo, Jocasta, Orestes, Dilermando, Euclides…Euclides era
rei, Dilermando, pequenino peão. No tumulto do drama tecido pela
fatalidade, o rei enlouqueceu e forçou o peão a matá-lo. Um regicídio!
A sociedade sofreu o mais profundo dos abalos porque Euclides não era
apenas por direito de nascimento, coisa medíocre: era um grande rei por
merecimento, coisa grande. E todas as fulminações choveram sobre a
cabeça do peão que teve de matar o rei. (LOBATO apud CIBELA,

1946).
Pensar os objetivos históricos como construções discursivas significa ver o mundo
como um jogo de poderes em busca de uma verdade que é construída pela narrativa. De
61

"A mulher, durante a sua infância depende de seu pai; durante a juventude, de seu marido; por morte do
marido, de seus filhos; se não tem filhos, dos parentes próximos de seu marido; porque a mulher jamais
deve governar-se à sua vontade" (BICEGLIA, 2002).
62
Essa ideia era tão arraigada que o Código Civil de 1916 (até o seu advento, a legislação civil em vigor
no Brasil, salvo algumas leis esparsas, era das Ordenações Filipinas), que entrou em vigor anos após a
morte de Euclides da Cunha, previa a capacidade relativa da mulher casada para exercer certos atos da vida
civil. De fato, essa previsão só deixou de vigorar em 1962, com a entrada em vigor do Estatuto da Mulher
Casada, embora a Constituição Brasileira de 1891 previsse a igualdade entre homens e mulheres.
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fato, o que se vê é que o historiador se fia em outros campos, novas práticas, vários
documentos. Contudo, o trabalho final se dá quando ele narra uma história. Tendo-se em
mente que narrar é atribuir sentido ao tempo e que a construção dessa narrativa implica,
necessariamente, a refiguração de experiências temporais (RICOEUR, 1994), o texto do
historiador tem, pois, uma pretensão à verdade e o tempo da narrativa reinventa o tempo
vivido63, história é ficção controlada (PESAVENTO, 2000). Não é possível pensar a
narrativa histórica sem esta dimensão ficcional, tanto de quem escreve, quanto de quem
lê. É, pois, essa representação que organiza os traços deixados pelo passado; o discurso
narrativo da história é estruturalmente organizado temporalmente, uma vez que procura
dotar sentido ao passado através da organização sucessiva de seu conteúdo.
A partir dessa organização e ordenação de eventos, se realiza o processo narrativo,
capaz de constituir a individualidade e consequentemente uma identidade, por meio do
processo de rememoração, de prospecção e de esquecimento. A narrativa histórica não se
sustenta por si só, ela guarda marcas de historicidade, as fontes, os documentos que deram
margem à elaboração do texto. Dessa forma, a história estabelece regimes de verdade
(HARTOG, 2013), e não certezas absolutas. Assim, tudo o que foi um dia poderá vir a
ser contado de outra forma, cabendo ao historiador elaborar uma versão plausível,
verossímil de como foi64.
Com isso, o historiador se torna um narrador, e o texto, um meio de traduzir um
outro ao leitor que, segundo Chartier (2001), pode construir múltiplos sentidos por meio
da leitura. O leitor reinventa, distorce e modifica um texto. Assim, ao historiador restam
mais dúvidas que certezas, tanto na produção do texto, quanto na recepção do mesmo. A
narrativa é elemento fundamental da historiografia, dá a ela características específicas ao
rememorar experiências por meio de representações e a partir da continuidade temporal.
A trama historiográfica está sempre a ganhar novas cores. Os fios apresentando
diferentes matizes, mas unidos ainda em busca do mesmo fim: determinar quais são os
fragmentos e fatos dignos de registro, passíveis de análise. A trama de novas e diferentes
cores segue em busca das respostas fundamentais: como o homem faz história? Como ele
articula fatos, sinais, lembranças, documentos e aspirações de tempos idos com o seu
próprio tempo? Talvez não haja resposta definitiva porque a lida dos discípulos de Clio é

63

A narrativa é outro tempo, como já apontou Albuquerque Jr. (2007), o tempo histórico é invenção, ficção
do historiador.
64
Para isso, Hartog (2001) fala da argumentação pela alteridade como uma ferramenta para o historiador
falar sobre experiências de outra forma não reprodutíveis, por meio de operações imaginárias de sentido
que estão no discurso historiográfico.
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como o trabalho das moiras. Fiar, mediar e cortar a trama do que nos chega sobre o que
foi, nos permite legar aos que virão narrativas daqueles que a finitude da vida não permite
ficar. Mas sempre resta o que poderia ter sido, e há sempre uma nova perspectiva a
considerar.
Falar sobre Euclides da Cunha pode parecer, a princípio, algo que não traga algo
novo, uma tese. Contudo, os aspectos que aqui se pretende trabalhar, o fato que Euclides
da Cunha era um homem de seu tempo, que compartilhou com outros homens os ideais
republicanos e de masculinidade; e que a Tragédia da Piedade, em suas disputas narrativas
e de memória, contribui para reforçar esse ideal de homem e de intelectual. Sob esse
contexto, por meio das instituições, nasce o mito Euclides, construído como o grande
pensador do Brasil.
A tragédia de sua morte, a recepção desse acontecimento e a sua influência na
forma como a obra de Cunha é vista e a posterior mitificação de Euclides ainda não foram
visitados a fundo no âmbito da academia, não há produção acerca da recepção65,66 de sua
vida, morte e obra articuladas, apesar da gigantesca produção envolvendo a produção
euclidiana, especialmente Os Sertões, um tributo ao lugar que o autor ocupa na memória
historiográfica brasileira. Note-se que, no que tange ao interesse geral, a artigos,
entrevistas, livros. Como lembra José Carlos Barreto Santana no prefácio da já citada
fundamental (e inacabada) biografia de Euclides escrita por Roberto Ventura, Cunha é
objeto de “uma fortuna crítica que não encontra paralelo na cultura brasileira,
ultrapassando a dezena de milhar de livros, artigos, folhetos, teses” (VENTURA,
2003:17). Se por um lado a abundância de trabalhos e pesquisas facilita essa empreitada,
tendo em vista que, em regra, aqui se trabalha com um escopo documental67 já levantado
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A estética da recepção se volta para o papel do leitor, a forma como lê e entende a obra, não somente
como espectador, mas como parte dela. Isso se traduz em crítica literária, mas, no nosso caso em específico,
tratando-se da recepção de um acontecimento e não de uma obra literária, a tradução desse envolvimento e
dessa reação do leitor se dá em notícias de jornal, por exemplo, ou em biografias, ou em livros que tratam
da tragédia, em capítulo de biografia, em testemunhas judiciais que não deveriam fazer juízo de valor, mas
fazem, em minisséries televisivas. Enfim, analisar a recepção é entender como essa narrativa se dá e como
ela continua, porque até hoje as histórias e impressões sobre a Tragédia da Piedade se repetem.
66
A Estética da Recepção, que famosamente tem como marco inicial "O que é e com que fim se estuda
História da Literatura? ”, a conferência de Hans Robert Jauss na Universidade de Constança em 1967, chega
ao Brasil no final da década de 1970, pelas mãos de Luiz Costa Lima, que organiza uma coletânea de
ensaios da Escola de Konstanz com autores como Stierl, Iser e o próprio Jauss, entre outros. Jauss explica,
segundo Regina Zilbermann, que “entre a obra e o leitor, estabelece-se uma relação dialógica. Essa relação,
por sua vez, não é fixa, já que, de um lado, as leituras diferem a cada época, de outro, o leitor interage com
a obra a partir de suas experiências anteriores, isto é, ele carrega consigo uma bagagem cultural de que não
pode abrir mão e que interfere na recepção de uma criação literária particular”. (ZILBERMANN, 2008:92)
67
Existem sítios que se dispõem a sistematizar essa produção, tais como o https://euclidesite.com.br/ e o
http://www.euclidesdacunha.org.br/.
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e sistematizado68, por outro resta o desafio de elaborar algo novo em um tema
aparentemente esgotado.
Somente entre os anos de 2010 e 2019, são cerca de 50 teses de doutorado e
dissertações de mestrado contemplando Euclides da Cunha. De todos esses apenas um
trabalho trata diretamente do drama pessoal do autor, a dissertação de mestrado de
Regiane Silva Ferreira, orientada pelo Prof. Dr. Mauro Macedo Campos, intitulada O
custo social da honra no Brasil Republicano: o drama de Euclides da Cunha e Anna
Emília Solon, defendida no Programa de Pós-Graduação em Sociologia Política do Centro
de Ciências do Homem da Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro em
2014. Acerca da mitificação de Cunha há a dissertação de mestrado de Natalia Peixoto
Bravo de Souza, orientada pela Prof.ª Dr.ª Maria Amélia Mascarenhas Dantes, intitulada
A militância em torno da glorificação de Euclides da Cunha: um projeto políticoideológico, defendida no Programa de Pós-Graduação em História Social da FFLCH/USP
em 2010 e, em alguns pontos, a tese de doutorado Imagens do intelectual Euclides da
Cunha: permanência e deslocamentos, de Iraci Simões da Rocha, orientada pela Prof.ª
Dr.ª Antônia Torreão Herrera no Programa de Pós Graduação em Letras e Linguística da
Universidade Federal da Bahia no ano de 2007.
Embora esses trabalhos, em algum ponto, se encontrem com os objetivos
desenvolvidos nessa tese, quais sejam, a honra e o seu custo social, a glorificação da
figura de Euclides e o lugar do seu nome na cultura brasileira; no trabalho que aqui se
apresenta a junção desses pontos aliada à análise das narrativas da morte de Euclides da
Cunha pretende apontar como o peso pela defesa da honra, a exigência de determinados
comportamentos levou à morte de Euclides e à construção de narrativas que afirmam o
seu lugar de homem de família honrado, de grande intelectual, culminando com sua
mitificação pessoal e a inscrição do seu nome entre os grandes da pátria não só pela
qualidade de sua obra, mas também pelas circunstâncias de sua morte.
Toda essa produção, que se traduz como recepção da própria tragédia, chega até
nós carregada de historicidade, carregada de uma cultura e um pensamento que é
característico do seu período de produção, mas também é contemporâneo. De outra forma,
por qual razão acontecimentos que já se passaram há mais de um século seriam revisitados
e recontados? A pergunta talvez pareça redundante diante da própria função do
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Embora Santana (VENTURA, 2003:17), nessa mesma introdução, traga a ponderação do euclidianista
Leopoldo Bernucci, para quem a vida de Euclides está longe de ter sido sistematizada, necessários ajustes
de datas, nomes, versões, etc.
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historiador, mas, como já ponderou Greenblatt (1991), estudar culturas de tempos idos
não se iguala a fugir de inquietações de hoje, ao contrário, é uma forma de relação. E a
República, e seus construtores e pensadores (assim como foi Euclides) tem encontrado
desafios tão tumultuados quanto aqueles de 130 anos atrás. É como argumenta Vesentini
(1997), a produção humana deve ser pensada dentro de um processo histórico, como uma
teia que abarca interpretações que são conflitantes e buscam se sobrepor e, na verdade,
não podem explicar aquela cultura em sua totalidade, com efeito, “qualquer cultura, por
mais complexa e elaborada que seja, pode expressar e vivenciar somente um leque estreito
de opções oferecidas à espécie humana como um todo [...]. ” (VESENTINI, 1997:15).
A fim de tecer essa trama69 e apresentar suas narrativas, buscou-se um grande
escopo documental. Logo, a partir dessas ideias de narrativa, essa pesquisa faz uso não
só de biografias70 sobre Euclides da Cunha, especialmente71 Euclides da Cunha, esboço
biográfico, de Roberto Ventura (2003). Também parte dos livros que tratam do episódio
em si, A tragédia da Piedade, o grande drama da República, de Luiza Nagib Eluf (2009);
Matar para não morrer: a morte de Euclides da Cunha e a noite sem fim de Dilermando
de Assis, de Mary Del Priore (2009). Utiliza-se, de igual forma, de obras de cunho
memorialístico que tratam do triângulo amoroso. Águas de Amargura, o drama de
Euclides da Cunha e Anna (1990), depoimento de Joel Bicalho Tostes, casado com uma
Na perspectiva de Veyne (1998:45), os “[...] historiadores narram tramas, que são tantas, quantos forem
os itinerários traçados por eles”.
70
O que se busca em uma biografia? O que um historiador pretende ao explorar, mais do que sólidas e
visíveis construções de uma vida, os seus desvãos? Se a vida é feita dos grandes feitos e das pequenas
coisas, e o que é importante para a história, o que fica? Cumpre lembrar que não existe uma única história,
haja vista que não existe uma única verdade. Existem fatos, existem documentos, existem lembranças, tintas
e pinceladas, existem laudos, conflitos, morte, absolvição, redenção e a junção de todos esses fatos torna
possível uma visão de uma vida. Portanto, ao que dar importância, e por que dar importância? A divisão
tradicional dos gêneros literários abrange três itens: o gênero épico/narrativo, o gênero lírico (poesia) e o
gênero dramático (teatro). A biografia seria uma espécie do gênero narrativo, assim como a tragédia, a
comédia ou o drama são espécies do gênero dramático, por exemplo. Trata-se a narração de um tipo. Por
sua vez, romance, conto, novela, fábula, parábola, apólogo, mito, lenda, caso, fofoca, notícia, ata, biografia
são gêneros (TRAVAGLIA, 2007). Mas a biografia simplesmente como gênero literário, aqui, não nos
interessa. Mais importante é o papel da biografia como documento histórico. Com efeito, a apropriação das
biografias como documentos históricos não foi feita sem críticas, embora atualmente não haja qualquer
dúvida quanto à possibilidade de se enfrentar uma biografia como um problema historiográfico.
71
São muitas as biografias contemplando a figura do escritor. Em um rol exemplificativo, temos: A vida
dramática de Euclides da Cunha (1938), de Eloi Pontes (é obra que Dilermando pretende contra-arrazoar
quando escreve A tragédia da Piedade); Euclides da Cunha e a Amazônia (1949), Francisco Venâncio
Filho; Estilo e Personalidade de Euclides da Cunha (1963), de Modesto Dias de Abreu; Introdução ao
pensamento de Euclides da Cunha (1964), de Clóvis Moura.; Euclides da Cunha (2ª ed.,1966), de Sylvio
Rabelo; Euclides da Cunha e o paraíso perdido (1968), de Leandro Tocantins; Euclides da Cunha:
Engenheiro de Obras Públicas no Estado de São Paulo (1896-1904) (1970), de Antônio da Gama
Rodrigues; Bibliografia de Euclides da Cunha (1971), de Irene Monteiro Reis; Euclides da Cunha: História
(1984), organizado por Walnice Nogueira Galvão; Euclides Cunha: uma vida gloriosa, de Moisés
Gicovate; Cadernos de Literatura Brasileira: Euclides da Cunha (2002), Madalena Leia Barbosa Correia;
De olho em Euclides da Cunha: Escritor por acidente: Repórter do Sertão (2009), de Lúcia de Garcia.
69
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das netas de Euclides e Ana, Eliethe (filha de Manoel Afonso), a Adelino Brandão 72 e
Anna de Assis, história de um trágico amor: Euclides da Cunha, Anna e Dilermando de
Assis (2ª ed. 2009), um depoimento de Judith de Assis, filha de Ana e Dilermando a
Jefferson de Andrade; além de O Pai (1998), de Dirce de Assis, filha de Dilermando em
seu segundo casamento. E, nessa mesma seara, de autoria do próprio Dilermando de
Assis, Tragédia da Piedade (1952) e Um Conselho de Guerra. A morte do Aspirante da
Marinha Euclydes da Cunha Filho (1916).
Acerca da documentação judicial, o Arquivo Nacional, no Rio de Janeiro, guarda
os processos de habilitação para casamento e o edital de proclamas73 de Euclides e Ana.
O processo criminal que apurou a morte de Euclides está sob a guarda do Museu da
Justiça do Estado do Rio de Janeiro – este também organizado e transcrito por Walnice
Nogueira Galvão na obra Euclides da Cunha: autos do processo sobre sua morte (2ª ed.
2009). O processo que apurou a morte de Euclides Filho, embora estivesse sob a
responsabilidade do Arquivo Nacional, desapareceu74.
Há inúmeras notícias de jornais e revistas, à época do fato e nos anos
subsequentes, apresentadas e analisadas ao longo do segundo capítulo deste trabalho (as
foram levantadas, quase em sua totalidade, na hemeroteca da Biblioteca Nacional75 e nos
arquivos digitais dos jornais O Estado de São Paulo e Folha de São Paulo). E há também
a minissérie Desejo, com 17 capítulos, escrita por Glória Perez com colaboração de
Margareth Martins e dirigida por Wolf Maya e Denise Saraceni, veiculada pela Rede
Globo de Televisão entre 27 de maio e 22 de junho de 1990 76, onde se narra de forma
romanceada a história da Tragédia da Piedade. Ela é observada como um produto
audiovisual de ficção com um papel importante para o processo de lembrança (e
esquecimento) de narrativas do crime que matou Euclides. Pretende-se, ainda entender
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Cabe destacar que embora o conteúdo do livro seja utilizado ao longo do trabalho, por se considerar a
obra como uma memória dos acontecimentos advinda da família de Euclides, o autor trabalha por muitas
vezes com cartas aparentemente escritas por Ana, embora não fique claro para quem foram escritas ou em
qual ocasião as trocas de missivas se deram, são muitas vezes transcrições livres sem menções de data ou
nome do correspondente, por exemplo.
73
Documento que o cartório emite quando os noivos dão entrada na habilitação para o casamento civil,
que, por sua vez, é o procedimento exigido por lei para falar que duas pessoas estão aptas a contrair
matrimônio.
74
A União foi condenada a pagar R$ 30 mil de indenização pelo desaparecimento do processo criminal que
apurou a morte de Euclides da Cunha Filho, em processo iniciado por representação proposta por Joel
Tostes junto ao Ministério Público Federal do Rio de Janeiro (Proc. 2001.51.01.007679-9 – TRF2).
75
Jornais Gazeta de Notícias, O Paiz, Jornal do Brasil, Correio da Manhã, O Século, A Rua, A Época, A
Noite.
76
Conforme informações da Rede Globo de Televisão, por meio da página Memória Globo (Disponível em
https://memoriaglobo.globo.com/entretenimento/minisseries/desejo/. Acesso em jan 2019).
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como recursos narrativos e mecanismos são utilizados na construção das personagens
Euclides, Ana e Dilermando. Para tanto, observa-se não só o próprio conceito de tragédia
que permeia todas as narrativas (não só a áudio visual) mas, ainda, o exame da estrutura
narrativa da minissérie, a sua inserção no gênero conhecido como melodrama e as
implicações dessas escolhas na construção da própria obra.
Raymond Williams (2002:29) diz que se chega à tragédia por muitos caminhos –
o da experiência imediata, do conjunto de obras literárias, do conflito teórico ou um
problema acadêmico. São caminhos múltiplos, mas que de certa forma dialogam até a
chegada ao ponto comum: ela própria, a tragédia. Esse trabalho busca percorrer os
caminhos de um acontecimento que passou à nossa memória coletiva como o grande
drama da República, de fato, nas palavras de Roberto Ventura (2003:262), “o maior
escândalo da vida brasileira do início do século. ”
Esse arcabouço documental e a compreensão da construção de uma nova
sociedade, de um mundo moderno no Rio de Janeiro no início do séc. XX servem de
instrumentos para, guiados pelas narrativas da morte de Euclides o seu registro na
memória coletiva como tragédia, seja na forma de depoimento judicial, notícia
jornalística, melodrama, memória familiar ou tentativa de defesa, o peso da honra, o
comportamento do homem e da mulher; apreender que as ações que culminaram com o
óbito do escritor e o deu seu filho não acabam ali, seguem influenciando as memórias
familiares, o comportamento (e o viver) de Dilermando e Ana, a recepção à vida e à obra
de Euclides, o seu lugar no panteão da República.
Pretende-se desvendar a construção biográfica dos três vértices desse triângulo
amoroso: Euclides, Ana e Dilermando. Família, formação, convivências que construíram
os adultos cujas existências se encontraram de forma violenta e acabaram, por todo o
tempo que veio depois, influenciadas pelos acontecimentos daquele 15 de agosto de 1909,
na morte e em vida.
Igualmente, visa-se observar a recepção da Tragédia da Piedade, especialmente
pelas obras escritas acerca do fato (de Mary del Priore e Luiza Nagib Eluf, além dos livros
memorialísticos da autoria de Jefferson de Andrade, Adelino Brandão e Dilermando de
Assis) e a cobertura jornalística à época do acontecido, e também extemporaneamente,
bem como o processo-crime que julgou Dilermando, e o absolveu, contam um dos lados
da história.
Outro ângulo a ser analisado é aquele das consequências mais tangíveis daquele
dia, além da própria morte de Euclides e da prisão de Dilermando. A necessidade por
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lavar a honra ferida, que leva Euclides da Cunha Filho, o Quidinho, a morrer pelas mãos
do algoz do pai, Dilermando. Uma família que se claramente se divide entre os
descendentes de Euclides e os descendentes de Ana e Dilermando, como se Ana também
não fosse mãe dos filhos de Euclides. E a minissérie Desejo, que não conta só a história
de Euclides, ou apenas a própria história de sua morte, mas conta a história deles três,
Euclides, Ana e Dilermando.
A contraposição desses documentos visa, especialmente, verificar a perpetuação
das narrativas acerca da tragédia da Piedade. Como ela é retomada a cada notícia dada
sobre a morte de Quidinho, como ela é apropriada por seus familiares, (re) feita a partir
das memórias transmitidas em família, contando visões geralmente opostas do fato, e
como isso é apropriado e transmitido em um tipo de linguagem diferente, a linguagem
imagética da televisão, alcançando a um público maior, dialogando com memórias
familiares e diversos documentos.
Por fim, verifica-se a construção da figura mítica de Euclides, especialmente a
partir das narrativas de sua morte, apropriadas por instituições como o Grêmio Euclides
da Cunha, seus colegas da ABL e do IHGB, seus colegas da imprensa, seus alunos. Além
disso, o caminho de penitência de Dilermando, que por toda vida vai pagar caro por ter
matado o grande autor (como atesta o repórter David Nasser para a revista O Cruzeiro,
Dilermando cometeu o crime de matar um deus) e cujo ato sempre vai ser retomado,
relembrado e atacado (especialmente por euclidianistas).
Busca-se, a partir desse esforço de recuperação da honra euclidiana, ano após ano
e do comportamento exigido a Dilermando e Ana, entender o papel das expectativas sobre
a masculinidade e sobre o comportamento feminino na convivência social, na política, no
casamento, no mundo do início do séc. XX, e como essas expectativas influenciaram não
só na morte de Euclides, mas também na forma como a sua história é contada e a sua obra
recepcionada até os dias de hoje.
Sendo assim, dialoga-se com as narrativas dessa tragédia, desse grande drama da
República, não apenas com o intuito de entender as diversas construções que dele
advieram, as várias versões da história; como se costurar essa colcha de retalhos fosse
tornar possível distribuir culpas e perdões e contar uma versão definitiva. Não se trata de
tomar lados e absolver os mortos ou adotar a narrativa dos vivos, mas de compreender,
nas nuances de todos esses registros, na forma de construção dessas narrativas todas (as
biográficas, as jornalísticas, a jurídica, a melodramática, as memórias familiares), as
influências que os ecos da tragédia tiveram na construção da própria imagem de Euclides
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para o mundo, como um escritor sem par, um homem que viu e viveu o Brasil profundo,
indignou-se e preocupou-se em contar a história, um mito.
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OS LEITORES DE PRIMO LEVI E AS FORMAS LITERÁRIAS:
RELAÇÕES INTERTEXTUAIS ENTRE OS LEITORES ITALIANOS
E BRASILEIROS
Átila Fernandes dos Santos77
RESUMO: Nos últimos anos a literatura de Levi foi objeto de estudo de várias áreas das
ciências humanas, tendo impacto, dentre elas, a história, a literatura, a psicanálise. Essas
reflexões permitiram que os especialistas se debruçassem sobre o problema do limite
epistemológico do conhecimento e da produção científica. Esse trabalho reconhece a
necessidade e a importância desses estudos, entretanto, nos colocamos em outro espaço,
prestando a atenção ao rico desenvolvimento de leituras (da recepção literária e da
recepção acadêmica) que esparsamente se encontram, diante da publicação da obra Se
questo è um uomo (1947-1958), no ambiente literário italiano, e na recepção da tradução
brasileira (É isto um homem?, de 1988). Os leitores de Levi podem estabelecer colorações
complementares contrastantes e, do mesmo modo, elaborar expoentes de semelhança com
tonalidades que tangenciam a forma na texto e nas suas intertextualidades. Além de
sombrear aspectos, por parte do autor, de uma expectativa de leitura ideal diante dos
mecanismos da escrita. Reconhecer o comportamento dessas leituras no tecer das
mudanças como nas continuidades nos autoriza a perguntar como seu livro foi lido? e
como os leitores fizeram ler?
Se questo è un uomo: um sereno diálogo com seu interlocutor
Se questo è un uomo é um livro que foi construído vagarosamente pelas memórias,
pesquisas, relatórios, entrevistas e testemunho de Primo Levi, fez segundo ele, por
necessidade de colocar em palavras o destino daqueles que não sobreviveram, queria
contar e ser ouvido, pois, o diálogo testemunhal quando a experiência é transmitida, não
é somente narrada, mas tem por interesse ser compreendida. Desse modo, como Primo
Levi construiu um repertório para interagir com seu interlocutor, quais são as ferramentas
que utilizou para que o seu leitor tenha meios para compreender a narrativa? E assim,
qual é o leitor que Levi almejou? Como ele construiu narrativas em que seu narrador
diante de um leitor virtual mantém uma relação de interpelação, diálogo e confrontação?
Levi elaborou uma literatura que narrasse a memória da tragédia da guerra. É através de
uma narrativa coletiva que desenvolveu mecanismos para que leitor tivesse empatia e
reconhecesse esses eventos como integrados na história. E assim, Levi inicia seu livro nas
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primeiras páginas de uma espécie de notas preparatórias, um prefácio que antecedem os
capítulos;
Perciò questo mio libro, in fatto di particolari atroci, non aggiunge nulla
a quanto è ormai noto ai lettori di tutto il mondo sull’inquietante
argomento dei campi di distruzione. Esso non è stato scritto allo scopo
di formulare nuovi capi di accusa; potrà piuttosto fornire documenti per
uno studio pacato di alcuni aspetti dell’animo umano.78(LEVI, 2011,
p.9)

Levi esclarece ao leitor instruído que não encontraria um material explicativo,
descritivo de novas descobertas sobre os campos de concentração, seu tema não é
denunciar a existência dos campos, considerou esse fato como conhecido pelo leitor. E
nega falar de particulari atroci, sua meditação não é sobre as sensíveis dores que sentiu
na pele, nem pretende reconstruir a violência que viveu nos campos, o autor-narradorpersonagem expressa ao seu leitor que não encontrará algum artefato de tragédia pessoal.
Essa negação reforça outro caminho narrativo, esse livro seria um ‘‘studio pacato [...]
dell’animo umano’’, reforçando o propósito de integrar não somente uma experiência
distante, longe dos italianos, mas de se comunicar aos seus leitores e aproximá-los de uma
história que ensejava conectar as almas humanas. Essa premissa articulada pelo narrador
almeja integrar coletivamente seu leitor, que já conhece os distantes campos nazistas, para
agora, ao menos, ter a noção da capacidade de desumanização dos homens pelas mãos
dos próprios homens. Primo Levi continua, considerando como quase corriqueiro que
muitas pessoas, ou povos podem considerar ‘‘ogni straniero un nemico’’(LEVI, 2011,
p.9), esse pensamento pode estar consciente ou não consciente, presente como uma
infecção nas mentes das pessoas, a manutenção desse estado de coisas, num sobressalto,
um pensamento pode estabelecer uma cadeia que tem como seu último elo os campos
concentracionários:
Esso è il prodotto di una concezione del mondo portata alle sue
conseguenze con rigorosa coerenza: finché la concezione sussiste, le
conseguenze ci minacciano. La storia dei campo di distruzione
dovrebbe venire intesa da tutti come un sinistro segnale di pericolo.79
(LEVI, 2011, p.9)
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Portanto, este meu livro, no que diz respeito a detalhes atrozes, não acrescenta nada ao que é agora
conhecido por leitores de todo o mundo sobre o perturbador assunto dos campos de destruição. Não foi
escrito com o propósito de fazer novas acusações; ao contrário, poderia fornecer documentos para um
estudo silencioso de certos aspectos da alma humana.
79

É o produto de uma concepção do mundo trazido às suas consequências com estrita coerência: enquanto
a concepção existir, as consequências ameaçam-nos. A história dos campos de destruição deve ser
entendida por todos como um sinal sinistro de perigo.
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Levi opõe os valores dessa consciência de mundo antissemita diante da história
dos campos de destruição, como um sinal da história, assim, sua intenção inicial é recorrer
a um comprometimento com esse passado. Interessante alinhar esse princípio que Levi
defende em sua literatura, em relação com Calvino, que tinha interesse que seu romance
fosse recebido pelos leitores como um trabalho que se relacionasse com a consciência
histórica dos italianos, embora, afirma em 1964 que “[...] o livro foi lido simplesmente
como romance, e não como elemento de discussão sobre um julgamento histórico”. Santo
Peli, estudioso da resistência italiana analisa que o cenário do pós-guerra era apático:
“consciência histórica, preparação política, motivações intelectuais e éticas fortemente
sentidas são muito raras” (PELI apud MORAES ,2018, p.191). Esse fator é intrigante
devido vários grupos populares terem se organizado contra o Estado fascista, todavia, não
foi suficiente para organizar politicamente a população, que ainda estava fragilizada pela
pedagogia castradora do regime de Mussolini. Permitindo pensar o livro de Primo Levi,
não simplesmente, como um bastião de luz contra o perigo pestilento dos campos de
concentração, em vez disso, o narrador deseja incessantemente se comunicar e ser
compreendido. É nos espaços silenciosos de sua escrita que percebemos uma refração das
carências e necessidades do autor frente a apatia de seus interlocutores diante do tema de
Auschwitz. O leitor que o autor-narrador-personagem interagiu é um negativo do
interlocutor que pouco se impactou com o artigo higiênico sanitário80, é uma antítese
narrativa ideal, que conhece os fatos dos campos, dos nomes dos algozes, das acusações
e das minuciosas particularidades e curiosidades da violência nazista.
Esse leitor ideal não é uma espécie de espelho da figura de Levi, nem mesmo é
caracterizado como uma espécie de leitor ideal judeu, pelo negativo o narrador não se
priva a dialogar com um grupo específico, sendo uma obra que ousou ampliar os seus
horizontes por permitir dialogar com pessoas que desconhecem as tragédias que se
iniciam ainda antes da chegada no campo. No campo de Fossoli Carpi havia 650 pessoas,
quando descobriram seus destinos, a viagem para Auschwitz, tiveram reações diferentes,
uns se entregaram a bebedeira, outros aos prazeres, alguns rezaram, uns se isolaram. Levi,
como personagem não se inclui em nenhum dos grupos, prefere a distância que o narrador
permite, para observar cada grupo, cada quarto, cada comportamento, nas suas diferenças
e nas suas particularidades que desdobram um afastamento para o comportamento das
80

O Relatório higiênico sanitário, escrito por Primo Levi e Mário Bernedetti logo após a libertação dos
campos. Esse texto é analisado em nossa dissertação que problematiza como esse texto, sendo o primeiro
texto técnico sobre os campos passou desapercebido na Itália.
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mães que se preparam para a viagem, organizando as malas, lavando as roupas e os
lençóis brancos, escolhem os brinquedos prediletos dos filhos para levar. A distância entre
homens isolados, desesperados preocupados em satisfazer suas vontades ou mesmo
buscarem arrependimento, ou salvação no divino se contrapõe aos exercícios das mães,
que não esquecem suas obrigações com a vida alheia do ser amado, o aspecto humano,
sensível não é abandonado mesmo nos momentos de terror. Esse drama das reações
humanas traduzido para medo, esperança e amor é transladado para o interlocutor.
A narração de Levi não apenas ressaltou o conhecimento factual do regime
concentracionário, através de registros gráficos, audiovisuais, ou literários que descobriu
na recepção de O Relatório como insuficientes. A linguagem é articulada para aproximar
o interlocutor da experiência contada:
Ognuno si congedò dalla vita nel modo che piú gli si addiceva. Alcuni
pregarono, altri bevvero oltre mistura, altri si inebriarono di nefanda
ultima passione. Ma le madri vegliarono a preparate con dolce cura il
cibo per il viaggio, e lavorono i bambini, e facero i bagagli, e all’alba i
fili spinati erano pieni di biancheria infantile stesa al vento ad asciugare;
e non dimenticarono le fasce, e i giocattoli, e i coscini, e le cento piccole
cose che esse ben sanno, e di cui bambini hanno in ogni caso bisogno.
Non fareste anche voi altrettanto? Se dovessero uccidervi domani col
vostro bambino, voi non gli dareste oggi da mangiare? 81 (LEVI, 2011,
p.13)

A interpelação direta, relaciona o passado com o presente, relaciona indivíduos
distantes e diferentes, um leitor e os presos prestes a viajarem para os campos de
concentração. Ao passo que relaciona fenômenos tão comuns entre uma mãe e um filho,
entende que o leitor não reconhece as particularidades desses episódios que ultrapassam
as camadas da superfície dos boatos e da ideias distantes que as palavras Auschwitz,
Birkenau e Monowitz poderiam ter. O ato de amparar no mesmo parágrafo, na mesma
imagem narrativa, elementos antagônicos, pode demonstrar contrastes que são legíveis e
mensuráveis. As perguntas conectam espaços e experiências entre o autor que testemunha
e a figura do interlocutor que lê; ‘‘Se eles o matassem amanhã com seu filho, você não os
alimentaria hoje?’’, a experiência do campo tem sua historicidade própria, entretanto, o
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Todos se despediram da vida como convém a ele. Alguns oraram, outros beberam além da mistura, outros
ficaram embriagados com a última paixão nefanda. As mães, porém, prestaram atenção, e com doce cuidado
fizeram o mantimento para o caminho; e deram banhos nos filhos, e fizeram as malas; e de madrugada os
fios farpados estavam cheios de linho de criança, estendido ao vento, para secar; e não se esqueceram das
faixas, e os brinquedos, e as coxas, e as cem pequenas coisas que eles sabem bem, e que as crianças precisam
em qualquer caso. Você não faria o mesmo? Se eles o matassem amanhã com seu filho, você não os
alimentaria hoje?
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narrador apela aos atributos virtuosos do cuidado da mãe que podem florescer nas
montanhas, de Turim, ou no cárcere, de Fossoli, aguardando os trens que simbolizam a
morte. Por intermédio do autor, se faz questionar, mesmo que não houvesse respostas do
seu interlocutor ‘‘Non fareste anche voi altrettanto?’’ ao menos meditariam as reflexões,
suspendendo as situações como particulares daqueles sujeitos, como responsabilidade
única e somente daquele passado distante.

Recepção de Se questo è un uomo:

Cesare Cases, 145ia ve no Bolletino 145ia Comunitá Isrealitica di Milano em
1948:
Quando l’autore dichiara, nella prefazione, 145ia ver scritto spinto dal
bisogno di raccontare, di comunicare, egli svela il segreto del suo libro
cosí come quello di tanta arte contemporânea. Porché di arte si trata, al
contrario di quel che accade in parecchi tra i libri usciti dall’esperienza
dei campi di concentramento incapaci di superare l’imediatezza
dell’orrore.82 (CASES in FERRERO, 1997, p.308)

Para Cases, desde o prefácio Levi conseguiu se livrar do horror imediato. Cases
considerou como literatura contemporânea, aquilo que seria uma quebra do mistério sobre
suas páginas, rompendo a expectativa de um leitor interessado em horrores alheios;
‘‘perciò questo mio libro, in fatto di particolari atroci, non aggiunge nulla a quanto è
ormai noto ai lettori di tutto il mondo sull'inquietante argomento dei campi di
distruzione.’’ (LEVI, 2008, p.8). Ultrapassando os aspectos da violência sádica,
expositiva e espetacularizada dos campos, se colocar a remontar e comunicar sobre o
inumano aos vivos:
[...] le visioni cupe immaginate da Kafka, ha voluto rendere l’inumano
con parole umane, riportare il regno della morte nelle dimensioni
consuete agli uomini che dimorano nelle case. Ha voluto, o meglio, ha
dovuto: è un esigenza catartica, una cartarsi poetica e conoscitiva ad un
tempo, che aspira a dar forma all’informe e a spiegare l’inspiegabile.
[...] l’uomo che ha traversato le regioni dei mostri e dei ciclopi, ma è
ancora pronto, come l’Ulisse dantesco che Primo Levi ricorda,

82 Quando o autor declara, no prefácio, que escreveu impulsionado pela necessidade de contar, de
comunicar, revela o segredo de seu livro, bem como o de tanta arte contemporânea. Esta é uma arte
vergonhosa, ao contrário do que acontece em muitos dos livros que surgiram a partir da experiência de
campos de concentração incapazes de superar a necessidade de horror.
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riprendere il viaggio e la speranza.83 (CASES in FERRERO, 1997,
p.308)

Para Cases, Levi criou uma forma de narrar que diz sobre o inumano e do reino
da morte com formas e dimensões comuns para os humanos, escreveu sobre o nãohumano com palavras humanas, recorda na sua narrativa uma catarse poética que explica
o inexplicável, rememora Auschwitz como um Kafka imagina seus romances, narrando
a história dos campos como um Ulisses dantesco em sua longa viagem de esperança.
Cases, pensa Levi a luz de Kafka e Dante, grandes autores que articularam suas narrativas
de maneiras distintas, mas que se complementam ao dar forma a um universo de
experiências do ‘‘l’umano con parole umane’’, dar ‘‘forma all’informe’’ e ‘‘spiegare
l’inspiegabile. Levi na sua viagem compartilha relações por semelhança que são comuns
aos ‘‘uomini che dimorano nelle case’’, como a mãe que sabendo que seu destino é
Auschwitz, cuida do seu filho com o mesmo esmero, ou com, a relação paradoxal e
antagônica entre o stato-limiti da felicidade e da infelicidade que todos compartilham em
alguma medida e, até mesmo, nas analogias possíveis entre o campo de concentração e
uma pesquisa em um laboratório químico.
A leitura de Arrigo Cajumi, crítico do jornal La Stampa, confirma esse caráter
espontâneo recomendando a leitura conjunta o livro Levi com a de Italo Calvino Il
sentiero dei nidi di ragno (1947):

Adesso ch'è di moda la facezia:raccomando, accanto alle spettrali
visioni del Levi [...]. Il tenue chiarore dell'alba si profila al termine del
livro di Calvino: tutto nero e desolato quello del Levi. Non
dimenticheremo tanto presto le loro immagini.

Para Cajumi, se trata de uma leitura que busca equilíbrio entre um lado onde temos
as desoladoras sombras assombrosas de Levi de outro temos as luzes do amanhecer nas
montanhas do livro de Calvino. Il sentiero dei nidi di ragno, é uma obra de romance
histórico e que, a partir da perspectiva de uma criança, aborda a Segunda Guerra Mundial
e a resistência italiana. A contraposição complementar de Cajumi ressalta o caráter não
apenas de testemunho, mas literário, o prazer da leitura. Cajumi aproxima a relação tensão
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as visões sombrias imaginadas por Kafka, queria fazer o desumano como palavras humanas, trazer de
volta o reino da morte nas dimensões habituais para os homens que habitam nas casas. Ele queria, ou
melhor, ele tinha que: é uma necessidade catártica, um papel poético e cognitivo ao mesmo tempo, que
aspira a dar forma à informe e explicar o inexplicável. [...] o homem que atravessou as regiões de monstros
e ciclopes, mas ele ainda está pronto, como o Dante Ulisses que Primo Levi lembra, para retomar a viagem
e esperança.
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(Levi) e calmaria (Calvino), como uma harmonia possível pela realização de leituras que
são distintas, mas se conectam pela crítica.
Uma das críticas mais importantes, seria a do principal jornal de Turim, o La
Stampa, Arrigo Cajumi em 1947 com o título Imagens inesquecíveis aborda a
originalidade da obra de Levi, enquanto relato, reflexão e narrativa; ‘‘[...] il Levi è pintor
estupendo, senz’ombra di retorica, o di declamazione: parlano di fatti, e il
sentimento.’’(CAJUMI in FERRERO 1997. P.304). Levi elabora sua memória escrita
‘‘matellando la sua esperienza’’ em um esforço analítico de abordagem biológica e social;
Primo Levi analizza il procedimento di ‘‘annientamento’’ assime
spitiruale e fisologico dell’ildividuo [...]. Si entra in uno mondo nuovo,
primitivo e corrotto, dovr la lotta per la vita assume forme zoologiche,
e l’animale adoto all’ambiente resiste, mentre gli altri vengono
inesorabilmente distrutti. La legge di Darwin sulla selezione naturale
applicata alla specie umana, trionfa.84 (CAJUMI in FERRERO 1997,
p.304)

Na síntese analítica de Cajumi, vemos uma miríade de referências intelectuais de
Levi, que reúnem uma formação científica com uma experiência catastrófica, a
intersecção, desses materiais narrativos reúnem a obra em uma anomalia darwinista e
filosófica que coloca a espécie humana no centro das discussões.
O ‘‘É isto um homem?’’ representa não somente Levi como sobrevivente, mas
aqueles que foram esquecidos, os submersos, desumanizados que não conseguiram sair
dos campos, é um coletivo, um símbolo que recobre uma existência experienciada por
milhões. As noções de coletivo aparecem nos romances, como o de de Elio Vittorini, em
Uomini e no, ou A trilha dos ninhos de aranha de Italo Calvino, que ao serem
apresentados por narradores em terceira pessoa, exploram a experiência da resistência
italiana que transborda o caráter coletivizado. Também aparecendo nas imagens do
cinema do neorrealismo, o ator, apagado como sujeito que representa um grupo, de um
ofício, de uma realidade, de uma sobrevivência, de uma sensibilidade. Os atores não
profissionais, por seu amadorismo e ingenuidade uniam imagens de uma realidade
concreta. A conexão estética da recepção da obra de Levi com o desenvolvimento artístico
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Primo Levi analizza il procedimento di ‘‘annientamento’’ Assieme spirituale e fisiologico dell’individuò
[...]. Si entra in uno mondo nuovo, primitivo e corrotto, dovr la lotta per la vita assume forme zoologiche,
e l’animale adoto all’ambiente resiste, mentre gli altri vengono inesorabilmente distrutti. La legge di Darwin
sulla selezione naturale applicata alla specie umana, trionfa.
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italiano do pós-guerra, permite pensar o livro-memória, próximo aos desenvolvimentos
artísticos italianos.
A recorrência da crítica reconhecer o impacto literário que Dante e a Divina
Comédia tem em Se questo è un uomo, sendo a principal referência literária apontada
diretamente, com expressões que rementem ao naufrágio ou ao inferno dantesco
organizou até os títulos dos seus capítulos; Il Fondo, I Sommerisi e i Salvatti ou Il canto
di Ulisse. Assim, ressaltamos as mutações literárias encontradas no texto de Levi que
aproximam sua obra da literatura italiana, dos romances históricos e da tradição de textos
clássicos, entretanto, não se resumem a esses elementos, pois seu relato, tem intimidade
com a não-ficção, a autobiografia, com a memória e a história. Giulio Goria no jornal Il
Paese diz: ‘‘Non ci può consentire ancor oggi un giudizio letterario, perché quel che ci
dice ci brucia ancora dentro’’85, o crítico aponta essa mesma dificuldade, pois o texto de
Levi não se enquadra em uma estrutura rígida, nem mesmo nos movimentos estéticos
contemporâneos, mesmo que dialogue constantemente com esses. A relação feita por
Cajumi entre a obra de Levi com o romance histórico de Calvino, não é estranha para os
contemporâneos de Levi, pois a divisão entre ficção e não-ficção era tênue, sendo até, as
divisões destas categorias pouco satisfatórias para os propósitos da literatura italiana do
pós-guerra. Logo em 1963 cinco anos depois da reedição de Se questo è un uomo, Levi
vai publicar La tregua que iniciou uma nova fase do autor que nos permite ampliar o
dialogo de Levi com seu interlocutor a partir de estruturas narrativas que extrapolam ainda
mais a convenção tradicional entre ficção e não-ficção, entre memória, história, contos,
poesias e fantasia.

Primo Levi e a recepção Brasileira:

A primeira matéria em que encontramos uma menção a Levi, data de 1979. No
Suplemento literário de São Paulo, é apresentada uma matéria intitulada Os rumos da
literatura italiana, de Loredana Caprara. A autora não alinha a literatura de Levi a um
gênero específico como uma literatura de testemunho ou a outros autores que narram suas
vivências em campos de concentração. Somos apresentados a uma sistematização das
obras de maneira formalista do gênero do neo-realismo italiano.

85

Ele não pode permitir-nos ainda hoje um julgamento literário, porque o que ele nos diz ainda queima por
dentro.
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Caprara no Brasil é mais direta: ‘‘O neo-realismo literário é, com efeito, simples
demais em nível de linguagem, e, por isso, consegue retratar só o aspecto mais visível da
realidade’’ (CAPRARA, 1979, p.10). A simplicidade, o coloquialismo, os temas comuns
do universo popular, cotidiano, rural e citadino, até mesmo temas autobiográficos como
a guerra, seriam enunciados explorados por esses autores considerados ‘‘neorrealistas’’,
não alcançando tópicos mais profundos. A autora é uma especialista na literatura italiana
e estudiosa de Gadda, Morávia, Calvino, Carlo Levi e outros autores, entretanto, não
encontramos na literatura italiana, isto é, naquilo que se considera neorrealista, seja, Elio
Vittorini, Calvino (no seu primeiro livro) e outros escritos, até mesmo os críticos
literários, uma construção literária de superfície, apegada aquilo que é ‘‘mais visível das
realidades trágicas’’ deixando de lado os aspectos sensíveis do ‘‘coração’’ (CAPRARA,
1979, p.10). A crítica de Caprara é pertinente por traçar alguns aspectos que se repetem
nas primeiras críticas que aparecem o nome de Levi. Primeiro pela organização da
literatura do autor como neorrealista, porém, essa descriminação fornece outros
argumentos para interpretarmos a leitura. Esse procedimento crítico pode ser analisado
no trecho; ‘‘aspecto mais visível da realidade [...]’’, que, de acordo com a especialista,
não alcançam o coração e as sensibilidades dos leitores. Se, outrora, na recepção italiana
do primeiro livro de Levi o visível das tragédias procura meios de se estabelecer contato
com os corpos e o coletivo do cotidiano italiano. Caprara não encontrou esses enunciados
na linguagem desses escritores, sendo, assim, suprimidos e apagados pelo vácuo da sua
leitura. Agora, os espaços da leitura italiana não são conhecidos, existe uma alteração
espacial e a tradução É isto um homem? (que somente será realizada em 1988) é outra
obra que compõe novos desafios para leitura de Levi.
Na Folha de São Paulo, em 1989, o artigo ‘‘Conheça a bibliografia básica para
compreender o nacional socialismo’’ é um guia, um manual, que organizou e separou o
‘‘nacional-socialismo’’ em temas diferentes e complementares, ‘‘conhecer o dia-a-dia às
portas das câmaras de gás’’, seria endereçado ao É isto um homem?. Contudo, a partir de
uma leitura rigorosa É isto um homem? se refere às câmaras de gás somente
indiretamente, nunca pela experiência própria, devido uma impossibilidade experiencial.
Monowitz não tinha câmaras de gás, mas neste campo existiam as ‘‘seleções’’, os
sobreviventes conheciam a geografia dos campos de extermínio, sabiam a organização
dos fornos de cremação, tinham conhecimento do gás Zyklon B usado para à matança. O
livro É isto um homem? fez referência as ‘‘câmaras de gás’’ três vezes, a primeira, nas
seleções de chegada ao campo onde dividem quem iria trabalhar e quem não iria, sendo
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mandados para as câmaras e depois para os crematórios. Outro momento é quando se fala
de ‘‘Ka-Be’’, a enfermaria, quando um prisioneiro doente não apresentava melhora era
mandado para os fornos de cremação, ainda no mesmo capítulo, quando tinham visitas
médicas, Levi se remete as câmaras por considerar que poderia morrer a qualquer
momento pelo seu estado de desnutrição. Por fim, no capítulo ‘‘O último’’ que aborda o
episódio de um homem que seria enforcado em público por ter participado da explosão
de uma câmara de gás em Birkenau. E mesmo assim, o tema de ‘‘O último’’ era o
enforcamento público de um homem que se opôs a violência dos campos, se revoltando,
isto é, a reflexão não se limitava a tragédia das câmaras de gás, nem mesmo se preocupava
na descrição desses elementos minuciosos. O tema das câmaras de gás passava longe de
ser central na obra ou dos capítulos aqui citados, não tendo um capítulo dedicado a esse
tópico, somente curtas menções. Entretanto, este é um evento central da argumentação de
Pierre Vidal-Naquet e também dos negacionistas, segundo o texto de Cytrynowicz e do
‘‘Conheça a bibliografia básica para entender o Nacional Socialismo’’.
É na organização da edição do Jornal Folha de São Paulo, entre os textos sobre os
‘‘negacionistas das câmaras de gás’’ e à cerca da ‘‘bibliografia do nacional-socialismo’’,
que percebemos como a leitura de Levi estava sendo realizada a partir do enfrentamento
do negacionismo e revisionismo da época. E como Cytrynowicz lembrou não é somente
a Europa, mas também se encontraram exemplos no Brasil de discursos que negavam não
somente os campos, mais precisamente as ‘‘câmaras de gás’’, símbolo central que
reinterpreta o texto de É isto um homem? pela leitura dos brasileiros. Nosso tema, não é
o aparecimento desses discursos narrativos que negavam o acontecimento dos campos de
concentração e do extermínio, mas sim, as leituras que alteram as relações entre leitores
e a obra de Primo Levi. Destarte, encontramos alguns leitores de Levi, que pelo menos,
fizeram de É isto um homem? um livro que falava ou se fazia dizer sobre às portas das
câmaras de gás.
Ghivelder enxergou em Levi, uma testemunha da memória de um acontecimento,
o julgamento de Eichmann, o Museu de Dachau, o Shoah reportam a memória dos campos
e dos sobreviventes, se no julgamento as testemunhas foram chamadas para reconhecerem
seu algoz, falar dos seus crimes, acusá-lo e condená-lo. O museu de Dachau é um lugar
de rememoração que presentifica essas narrativas, que reforça a existência e a
possibilidade desses acontecimentos. O filme de Lanzmann registra a re-visitação das
testemunhas aos lugares de opressão. Ao voltarem aos campos depois de quase quarenta
anos e presentificar experiências dolorosas, são interpelados pela câmera que registra as
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emoções; e pelo entrevistador que lança perguntas que buscam respostas. O filme Shoah
retrata resquícios rememorados com dificuldade.
Não à toa, que Ghilvelder lançou mão de uma interrogação que o próprio Levi faz;
‘‘se vale mesmo a pena, se convém que de tal situação humana reste alguma memória’’,
e, o mesmo responde, ‘‘A essa pergunta, tenho a convicção de poder responder’’. Esse
trecho retoma o capítulo, Os afogados e os sobreviventes de É isto um homem?, que foi
analisado no capítulo anterior. Contudo, assume outros aspectos, uma outra leitura. Os
tribunais e as testemunhas, as entrevistas e os questionários, o museu e a memória
registrada pelas políticas do Estado, são novos elementos que reconduzem esses novos
diálogos. Que não apenas lembram, mas estabelecem veios narrativos que cultivam
memórias, permitem esquecimentos e seleções; o campo, o tribunal, o documentário
(Claude Lanzmann) e o museu organizam formas de socialização dessas memórias,
modelos de repetição desses discursos que, a princípio acontecem na Europa, mas ganham
formas e estrutura própria nas leituras brasileiras dos livros de Levi.
É isto um homem? se transvestiu em um ‘‘depoimento’’ pela leitura de Ghilvelder,
não é um livro que se assemelha aos romances dos partigiani. Com a publicação de É isto
um homem?, não encontraremos mais as comparações ao movimento italiano
neorrealista, as menções que combinavam o nome de Levi com outros autores
considerados do movimento italiano ‘‘neorrealista’’, essas leituras desapareceram, assim,
surgiram novas formas de ler e modificar as obras do autor.
Em janeiro, de 1989, saiu no Diário do Pará a resenha ‘‘Só boas intenções’’,
escrita pela equipe editorial, se tratou da única análise encontrada de uma recepção
negativa. Ao comparar ironicamente, É isto um homem?, com outros nomes consagrados
pela crítica, diz:
Não espere, nestas páginas, o vigor narrativo de um Dostoiévski em
‘‘Recordações da Casa dos Mortos’’ ou de um Graciliano em
‘‘Memórias do Cárcere’’. O relatório de Levi somente tem em comum,
com essas duas pungentes narrativas, o fato de também partir da
experiência dolorosa da privação de liberdade para escrever [...] Nem
por lutar em causas nobres uma pessoa se torna escritor. Lendo o
químico Primo Levi - com suas tiradas à Conselho de Acácio, tipo: ‘‘A
ação humana só pode ser julgada individualmente, caso a caso’’ pensamos naquela outra vítima da bestialidade nazista e concluímos:
até a pobre Anne Frank escrevia melhorzinho.(DIÁRIO DO PARÁ,
1989,p.31)
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O redator do diário é objetivo, não faz contornos em suas considerações, segundo
seu ponto de vista Primo Levi não é um bom escritor, dizendo rapidamente ‘‘não espere’’
um Dostoiévski ou um Graciliano, nem mesmo a ‘‘pobre’’ Anne Frank. A crítica é
valorosa na desclassificação e, pelo peso provocativo, que nos demonstra uma leitura
desafiadora por desdobrar nas suas relações elementos de classificação e nomeação.
Dostoiévski foi preso e condenado a cumprir pena na Sibéria e seus livros, de certa
maneira, foram influenciados por essa experiência, Recordações da Casa dos Mortos
poderia ser definido como um romance existencial e autobiográfico, que se refere as
vivências desse período de encarceramento. Graciliano Ramos foi preso durante o
Governo de Getúlio Vargas e acusado de fazer parte do Partido Comunista, suas
experiências foram apropriadas criativamente e narradas em Memórias do Cárcere. Anne
Frank escreveu suas experiências enquanto se escondia em um quarto na época da invasão
alemã aos Países Baixos.
O redator citou livros de Dostoiévski e Graciliano que se assemelham na condição
experienciada da prisão, e mesmo, Anne Frank que poderia se conectar a Levi pelo
contexto da Segunda Guerra. As relações do redator acontecem por serem obras com
traços autobiográficos, pois, se o primeiro é um romance; o segundo uma memória, o
último um diário. Ou seja, se tratam de livros que partem da experiência pessoal desses
autores que perpassam por situações de reclusão e violência, porém, não podemos deixar
de ressaltar que são eventos distantes e difíceis de serem comparados. Mas é a partir dos
estranhamentos e das perturbações que se defrontam na aparência das comparações,
como; não esperar um vigor narrativo de um Dostoiévski ou por não escrever melhor que
Anne Frank, que se apresentam os problemas pertinentes para a reflexão dos leitores de
Levi:
Diz a propaganda que este livro é ‘‘uma obra-prima’’ (sic), sendo
louvado em especial ‘‘o distanciamento seguro’’ do autor. Infelizmente
não foi o que nos pareceu. Diante do derramamento quase excessivo de
Levi [...] Sabemos que não é um romance, mas - nos perdoem os muitos
caritativos - um murro de lamentações. No entanto, na ficha de
catalogação-fonte, a editora não titubeou em ‘‘informar’’ a tradução de
Se questo è un uomo: romance italiano, o que estabelece uma
contradição imediata como o que enfatiza a divulgação do livro,
vendendo-o como depoimento de experiência vivida. (DIÁRIO DO
PARÁ, 1989,p.31)

A narrativa em terceira pessoa do plural sugere para o leitor um narrador em uma
distância segura dos acontecimentos, impassível e imparcial, que não deixa suas emoções
tomarem conta de seu texto, sobre esse ponto, o redator do Diário do Pará não reconheceu
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essa objetividade. O redator não encontra um narrador distante, mas uma narrativa de
‘‘derramamento quase excessivo’’ de lamentações, que, para ele, combinam com um
volume ficcional, porém, a brochura não seria um romance, todavia, foi vendido como
um ‘‘depoimento de experiência vivida’’, entretanto era catalogado como romance
italiano.
A leitura do redator nos permite analisar problemas instigantes, pois, as
perturbações da crítica ‘‘negativa’’ não são somente justificadas pela escrita não ser
‘‘melhorzinha’’, mas pela dificuldade de discerni-lo, de classificá-lo, de compreender
exatamente a forma que a linguagem do livro estabelece com a sua estrutura narrativa.
Assim, julgando o livro e a edição como produtos contraditórios, que agem de má-fé
contra o leitor, o crítico respondeu com ironias ao livro e a edição da editora Rocco.
Sobre a edição, ao consultarmos a primeira edição de É isto um homem?,
encontramos que o livro foi classificado como ‘‘romance italiano’’, fazendo uma leitura
a partir da recepção italiana de Se questo è un uomo, não seria uma surpresa, ou até mesmo
como as primeiras leituras brasileiras que convergem para relações de Levi com o
neorrealismo. Contudo, as transformações que o texto passou e suas relações com os
leitores se modificaram, não somente pela tradução, mas a narrativa passou por mutações
nas suas leituras. E no Brasil, após a publicação, o livro não tinha sido conhecido e lido
como um romance ou um livro que cotejava essas mesmas relações históricas no ambiente
literário. Como os redatores paraenses sabiam, o livro foi comentado e divulgado como
uma obra sobre a experiência dos campos de concentração a partir da narrativa de um
sobrevivente desses acontecimentos.
A perturbação e o estranhamento é uma interação com a obra que classificou o
livro como algo anômalo, externo a forma artística e literária, preferindo termos como,
‘‘O relatório de Levi’’, termo técnico que combinou com, ‘‘Lendo o químico Primo
Levi’’, isto é, um não-escritor. E desse modo, a leitura do redator ganha mais clareza, pois
suas comparações com os escritores que escreveram livros inspirados em suas
experiências como Graciliano Ramos, Dostoiévski, Anne Frank que narram episódios tão
distintos, colaboram para os seus argumentos contrastantes.
O professor de literatura alemã, Paulo Cesar Souza, em dezembro, escreveu para
o lançamento em 1988, uma crítica no caderno de Livros, do jornal da Folha de São
Paulo, seu título, ‘‘Levi escora ruínas do holocausto com ajuda de Dante e da Bíblia’’,
sua perspectiva pode ser vista como um ponto fora da curva entre as leituras anteriores.
Souza, tradutor de Nietzsche e Freud, procurou estabelecer uma relação entre a escrita e
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as referências literárias do autor para compreender o percurso do narrador. Percebeu em
Levi uma preocupação narrativa com os episódios de análise biológica e social do campo,
‘‘da qual Primo Levi busca discernir as leis’’ (SOUZA, 1988, p.H-2), em outros
momentos buscou elementos para expressar a necessidade de ver no agressor formas de
descrição e classificação. E, seguindo essa lógica, no capítulo ‘‘O canto de Ulisses’’
Souza formulou a ideia central de sua crítica:
Não só neste capítulo: em todo o livro há citações ou alusões à ‘‘Divina
Comédia’’ e à Bíblia, as duas referências fundamentais de Primo Levi,
como italiano e como judeu.[...] Em ‘‘Se questo è un uomo’’, as
citações bíblicas e dantescas são como pontos luminosos no percurso
do narrador. E com esses fragmentos que Primo Levi escora suas ruínas.
(SOUZA, 1988, p.H-2)

O crítico engendra uma imagem dialética de Levi, como, aquele que reúne os
fragmentos de suas ruínas criando pontos luminosos dentro de uma escuridão, não
formando uma imagem unitária, mas fragmentária, são pontos de luzes e não raios
luminosos. Contudo, não se trata de uma narrativa frágil, a ideia de Sousa estava nas
possibilidades dessa narração, citando Guimarães Rosa, as referências a Dante são:
‘‘verdadeiros acumuladores ou baterias, quanto aos temas eternos’’. Sousa identifica em
Levi as qualidades de um grande escritor, coloca em pé de igualdade com ícones da
literatura brasileira e identifica como; ‘‘um dos livros essenciais do nosso
tempo’’(SOUZA, 1988, p.H-2). Souza deu destaque ao tema de Levi, em suas palavras,
o acontecimento do Holocausto, entretanto, o livro é considerado essencial pela forma da
escrita narrativa.
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GRAVURAS QUE MOVIMENTAM A MODERNIDADE (SÉC. XVI)

Augusto Godinho Vespucci86
RESUMO: O gravurista belga, Johannes Stradanus (1523-1605), produziu uma série de
gravuras por volta de 1585. A série tem como título “Nova Reperta”, que significa, do
latim, “Novas Invenções”. Esta série foi produzida a pedido da Família Médici, uma das
mais ricas e importantes famílias na Europa do Renascimento. As imagens que constam
nas gravuras carregam mensagens que buscavam inaugurar (ou marcar a inauguração) da
Modernidade, ao tornar visível os acontecimentos que provocaram uma nova concepção
de tempo a partir do progresso técnico. As imagens foram e são utilizadas na História em
diversos sentidos, mas o que nos interessa aqui é aquele que busca modificar a perspectiva
do espectador a partir da visualização de uma Nova Era. A análise dos significados a
partir da metodologia de Gillian Rose pode nos fornecer importantes meios para a
compreensão da construção do pensamento Moderno.
Palavras-chave: Modernidade; Visualidade; Espectador; Johannes Stradanus.

Introdução
As imagens são pensantes, nos dão “um pedaço de real para roer, ora uma faísca
de imaginário para sonhar”, afirmou o estudioso das imagens, Etiene Samain (SAMAIN,
2012, p. 22). Essa afirmativa nos induz, primeiramente, a pensar no caráter “vivo” da
imagem, quase que como um sujeito. Podemos atribuir esse aspecto da imagem à sua
capacidade de transpassar os tempos e influir pensamentos sobre a mente de indivíduos
de eras e espaços, muitas vezes, longínquos. No caso específico das imagens, que aqui
iremos analisar sumariamente o espaço e o tempo que há entre nós e as imagens é de pelo
menos de 4 séculos.
Se consideramos que há uma distinção na forma de observar entre aqueles que
olhavam as imagens no século XVI e nós que olhamos no século XXI, pressupomos de
antemão que não somos os mesmos que eles, ou melhor, que somos diferentes. Como
diria o filósofo alemão Martin Buber, não é possível que estabeleçamos o “Eu” sem o
“Tu”, por consequência, não é possível também que digamos “Nós” sem pressupormos
“Eles” (BUBER, 1977, p. 16).
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Assim sendo, buscaremos analisar brevemente a diferença que o gravurista
holandês Johannes Stradanus (1523-1605) procurou estabelecer entre o pensamento de
seus contemporâneos e os de seus antepassados na produção de uma série de gravuras
produzidas aproximadamente em 1585, em Florença, na Itália. Intitulada de “Nova
Reperta”, que significa do Latim “Novas Invenções”, a série contém 20 gravuras
(incluindo o frontispício), nas quais são representadas as invenções de um período que se
iniciava com o fim do que se costumou chamar de “longo eclipse de 1000 anos”, ou
“Idade Média”, como também ficou conhecido (DELUMEAU, 1994).
Dentre as invenções representadas estão a bússola magnética, o estribo, a pólvora,
o moinho de vento, o astrolábio, a América, entre outros. Esta série foi publicada em
forma de folhetos que eram, muitas vezes, fixados em fachadas de lojas, inseridos em
livros ou vendidos separadamente nas praças das cidades, como formas de anúncios e
notícias (MARKEY, 2012). Para este artigo, seguindo o mapa de análise de imagens de
Gillian Rose, interpretaremos as gravuras a partir do site da imagem em si (site of image
itself), buscando sua composição, efeitos visuais e significados (ROSE, 2001).
Imagem 1: Mapa teórico de análise das imagens, formulado por Gillian Rose

Fonte: ROSE, Gillian. Visual Methodologies. An introduction to the interpretation of Visual
Materials. Londres: SAGE Publications, 2001.
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Imagens de Séculos Atrás

As imagens aqui observadas podem induzir pensamentos, se relacionar com outras
imagens em nossa memória, produzir estranhamentos, entre outras muitas possibilidades.
No sentido oposto, aquele que observa a imagem, segundo Jacques Rancière (2012), é
emancipado, pensa aquilo que vê de forma única, rememora outras imagens muitas vezes
desligadas daquela que encara e, portanto, não é passivo perante à imagem. Mesmo com
isso em mente, não podemos deixar de nos questionar sobre o que a imagem quer ou não
mostrar, sobre o que ela nos apresenta ou esconde. Se podemos modificar os sentidos da
imagem, no sentido contrário, elas também podem nos transformar, seja acrescentando
mais uma imagem no enorme aparato mnemônico que possuímos ou apenas se
embaralhando no emaranhado de imagens a serem esquecidas em poucos segundos após
a visualização.
Se há, portanto, uma relação mútua de transformação, buscamos aqui,
primeiramente, entender como as imagens que Stradanus produziu tencionavam
modificar seus contemporâneos diferenciando-os de seus antepassados e como nos
modificam ainda hoje. Não se trata de uma análise kantiana da intenção sub-repticiamente
colocada na imagem pelo autor, mas sim em como se buscava uma modificação no
pensamento do observador a partir da visualização do conteúdo de uma imagem.
Imagem 2: Nova reperta (The New inventions of Modern Age), tinta em papel, +/-1585). Jan
Van der Straet (Inventor); Adrean Collaert (Escultor); Joannes Galle (Impressor). (20,8cm x 28cm)

Fonte: British Museum (2019)
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O que há no frontispício da série de gravuras, (Imagem 2) ainda no título, nos
coloca certos aspectos como indicadores da tensão existente na imagem. “Nova Reperta”,
em sua tradução, “Novas invenções” (conforme aclaramos anteriormente), pressupõe de
antemão que se pretende mostrar algo diferente daquilo que alí está, diferente do que é o
agora, portanto, diferente do presente. Se não se remetem ao passado (aquilo que não é
mais, aquilo que já foi) e busca estabelecer uma relação entre o presente e uma outra
dimensão do tempo, se trata, portanto, daquilo que ainda virá, aquilo que ainda será, ou
seja, o futuro. Não é nenhuma coincidência de que a tradução do título em latim esteja no
catálogo de exposições do British Museum como “New Inventions of Modern Times”.
Tanto Stradanus buscou ver o futuro nessas gravuras, como também os observadores de
hoje, ou ao menos os curadores da exposição do museu britânico.
Se hoje sabemos que a Era na qual Stradanus produziu suas gravuras fora chamada
de “Renascimento” e é procedida pela “Modernidade”, isso possivelmente, ou
certamente, afeta nossa forma de olhar para essas gravuras, já que as olhamos, por assim
dizer, “do futuro”. O historiador dos conceitos Reinhart Koselleck (2006) nos aponta a
importância dos conceitos no fazer História, isto é, nos diz que os conceitos são passíveis
de historicização na medida em que nos indicam formas de pensar, principalmente quando
se remetem ao tempo.
A utilização do adjetivo “Nova” na gravura nos indica já uma relação com o
tempo. Segundo o filósofo Paul Ricoeur (2007), a mesma relação ocorre com o amplo
uso da expressão “Modernidade”, pois esta se origina da partícula “modo”, que do latim
significa “novo”, portanto, estabelecer o nome de um período como “Modernidade” é
contribuir para a compreensão deste mesmo período como um tempo de novidade.

160
Imagem 3: (Detalhe) Nova reperta (The New Inventions of Modern Age), tinta em papel, +/-1585).
Jan Van der Straet (Inventor); Adrean Collaert (Escultor); Joannes Galle (Impressor). (20,8cm x 28cm)

Fonte: British Museum (2019)

Na gravura há, ainda, a utilização de um outro símbolo também remetente à
temporalidade. Este é o Ouroboulos, símbolo grego carregado por duas figuras
localizadas nos cantos superiores da imagem. O ouroboulos significa “eternidade” e é
representado por uma cobra que morde a própria cauda, fechando um ciclo completo, sem
início nem fim e, por isso, sem a presença do tempo. Qual seria o significado deste
símbolo numa gravura que, como vimos, se direciona ao futuro? A eternidade está
justamente na modificação da perspectiva sobre o tempo contida na obra.
Segundo Koselleck (2006) havia, ao menos até o final da Idade Média, a
preponderância de um pensamento baseado na escatologia cristã que via no presente o
tempo no qual haveria a chegada do Juízo Final. A presença do futuro era inibida por um
acontecimento que não permitia a expectativa, não havia o que esperar, pois a qualquer
momento o tempo deixaria de existir para dar lugar à eternidade cristã. Quando, na
gravura, há um direcionamento ao que é Novo, ao que é diferente do tempo presente,
podemos inferir que a eternidade se apresenta na obra como uma característica do tempo
e não mais do divino, pois agora o tempo é eterno, não mais subjugado pelo eterno divino,
não mais interrompido pelo apocalipse iminente em todo presente.
A Modernidade, ou Era da novidade, surge então como um período que irrompe
a perspectiva finita do tempo, pois o tempo permaneceria, do século XVI em diante,
fazendo o que de melhor sabe fazer: passar. Stradanus busca, intencionalmente ou não,
tornar visível o advento desse novo período. Esta perspectiva não está restrita apenas a
este frontispício até agora discutido. As outras gravuras trazem “invenções” que
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principiam a Modernidade, ou seja, que criam a continuidade no tempo humano, antes
limitada pelo Apocalipse.

As Invenções da Modernidade

A tinta a óleo descoberta por Jan Van Eyck (Imagem 4), conterrâneo de Stradanus
transformou a forma de pintar. Ao triturar materiais em óleo e não mais em têmpera a
base de ovo, a tinta secava mais lentamente, permitindo a adesão de várias camadas de
tons, garantindo ao pintor um uso mais aprimorado das cores. As formas de pintar são
modificadas, alterando todo o caráter da pintura medieval que buscava elaborar formas
de percepção do divino a partir da imagem, em uma forma que ambicionava representar
a vida humana de modo mais realista possível, como diz o primeiro historiador da Arte,
Giorgio Vasari (1511-1574) em sua obra ”Vidas dos Melhores Pintores, Escultores e
Arquitetos” (VASARI, 2009).
Se a vida humana poderia ser representada de forma mais detalhada, poderia ser
também a História. O realismo imagético construído no Renascimento indicava já a
valorização da vida humana em detrimento da valorização da vida eterna que viria após
a vida material, como acontecia no medievo. Esse realismo mesclava a realidade histórica
com a imagética, o que é perceptível nessas obras que apontavam a chegada do futuro
(GREENBLATT, 1980).
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Imagem 4: “Color Olivi” (tinta a óleo), Nova Reperta, c. 1585. Stradanus (Invent.) Collaert
(esculp.) e Galle (execut.)

Fonte: British Museum (2019)

Segundo Michael Baxandall (1991), o “Olhar da época” carregava relações de
símbolos melhor (ou somente) compreendidas num dado espaço-tempo. Assim sendo,
esse olhar é aquele que poderia formar um modelo de pintura a partir do contexto vivido.
Portanto, as formas de ver e representar o visível numa época são pautadas, ao menos em
pequena escala, pelo contexto. Stradanus enfatiza essa descoberta, pois ela modifica, ou
melhor, inova a Arte, fazendo parte do conjunto de invenções que trazem uma nova Era.
A invenção do relógio de ferro (Imagem 5), representada numa casa de ofício em
pleno funcionamento com uma boa quantidade de funcionários, talvez seja considerada
importante para Stradanus, pois além de constituir o arsenal de novas invenções, era
também uma das que marcavam o tempo exato a partir de então. O relógio de ferro não
permitiria erro, conta o tempo eterno de forma exata sem mais se preocupar com o fim do
próprio tempo.
Jacques Rancière (2011), assim como Koselleck (2006) aponta que a perspectiva
sobre o tempo até o surgimento da Modernidade era pautada pela expectativa do
Apocalipse. Segundo o autor, o tempo estava sempre prestes a acabar, portanto, o futuro
não existia como uma possibilidade. O que muda, contudo, com o advento da
Modernidade, é que o futuro passa a ser inescapável, o Homem precisa pensá-lo, precisa
planejá-lo e isso acontece no presente, justamente porque o tempo passa a ser construído
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por mãos humanas, reduzindo a influência da iminência apocalíptica. Se o futuro é
construído por mãos humanas, o relógio, invenção humana, é o que demarca essa nova
construção. O relógio mecânico, por ter o formato circular que remete à eternidade,
aponta a passagem do tempo de forma inevitável e infinita.
Imagem 5: “Horologia ferra” (relógio de ferro), Nova Reperta, c. 1585. Stradanus (Invent.)
Collaert (esculp.) e Galle (execut.)

Fonte: British Museum (2019)

A Invenção da América

Além dessas invenções aqui mencionadas de forma breve, uma das mais
marcantes “invenções” é a invenção da América, isto é, do Novo Mundo. Talvez, o
interesse em analisar essa invenção decorra do fato deste artigo ser produzido no
continente americano, mesmo há 4 séculos de distância da produção da obra. Iniciemos a
análise desta gravura pela inscrição na porção inferior da Imagem 6: “América é cordada
por Américo. Desde então estará sempre desperta” (TATSCH, 2011).
Traduzidas do latim, essas orações identificam a existência do continente
americano apenas a partir da chegada dos europeus. A expressão “sempre” nos remete
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novamente ao que foi dito sobre a eternidade do tempo humano contida no frontispício.
O navegador Florentino encontra uma indígena deitada em uma rede, como se tivesse
despertado com a chegada do europeu. Sua nudez em oposição ao manto espesso que
Vespucci veste nos leva a pensar nas diferenças entre os povos que aqui habitavam e os
europeus que chegaram.
Imagem 6: “America” (América), Nova Reperta, c. 1585. Stradanus (Invent.) Collaert (esculp.)

e Galle (execut.).
Fonte: British Museum (2019)
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Imagem 7: (Detalhes) “America” (América), Nova Reperta, c. 1585. Stradanus (Invent.)
Collaert esculp.) e Galle (execut.).

Fonte: British Museum (2019)

Não há diálogo na gravura (Imagem 6). Vespucci mantém seus lábios fechados,
enquanto a indígena, que se mantém atônita, fica com os lábios entreabertos. Quem fala
(e se fala) é apenas a indígena, numa espécie de espanto. De pé, o homem velho europeu
observa o corpo desnudo da indígena numa posição de superioridade, isto é, o Velho
Mundo se impõe de forma pretensiosamente majestosa sobre o Novo Mundo. A indígena,
quase que de uma forma subserviente, se levanta de um longo sono. A sua aparente
subserviência é notável pelo gesto que sua mão levantada faz, como se orasse para o
homem que está perante si. A indígena se depara com este homem que carrega dois
símbolos significativos para a cultura ocidental do período: o crucifixo e o astrolábio.
Estes símbolos representam a religião e a ciência.
Por um lado, a religião cristã, que se coloca como a única verdadeira e o único
caminho para a salvação traz como uma premissa a impossibilidade de religiões outras
serem tidas como aceitáveis. Isto se reconhece nos versículos de João (14:6) “E jesus
disse: Eu sou o caminho, e a verdade e a vida; ninguém vem ao Pai, senão por mim” (A
BÍBLIA, 2008). Por outro lado, segundo Hannah Arendt (2000), a invenção dos aparatos
científicos, como o astrolábio, por exemplo, perpetuou uma nova cosmovisão, pois estes
objetos permitiram uma perspectiva que identificava acontecimentos no mundo sem
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interferência humana, tirando o Homem do centro do universo, como é pensado no
criacionismo cristão.
Na busca por viagens ultramarinas mais bem guiadas, os olhos humanos se
voltavam aos corpos celestes, objetos inanimados, objetivos, que permitiam o acesso do
Homem ao Universo a partir da categoria de “ciência”. Esses dois aspectos colocariam a
religião (verdade subjetiva) e a ciência (verdade pretensiosamente objetiva) ao lado dos
europeus, enquanto que ao lado dos americanos havia a nudez e o canibalismo (presente
no centro da gravura, mais ao fundo da cena principal) amplamente rejeitado pelos
ocidentais.
Nos afastando um pouco do espaço da imagem em si e seguindo rumo a uma breve
consideração final, utilizamos agora o espaço da audiência, presente no mapa teórico da
estudiosa das imagens Gillian Rose (2001), mencionada anteriormente. Considerando as
dificuldades de buscarmos quem viu estas gravuras no século XVI e nos séculos que se
seguiram no pequeno espaço deste trabalho, nos resta, ao menos, utilizarmo-nos das
perspectivas atuais sobre esta gravura que retrata a invenção da América. Walter Mignolo,
apesar de não ter publicado até hoje nenhum texto que indique a sua visualização desta
gravura, nos dá uma grande contribuição na compreensão da imagem tratada aqui. O autor
considera que não há possibilidade da existência de Modernidade sem que haja a
“colonialidade”, pois “a colonialidade nomeia a lógica subjacente da fundação e do
descobrimento da civilização ocidental desde o Renascimento até hoje” (MIGNOLO,
1994, p. 2).
A Modernidade é pensada como uma narrativa complexa que constrói a
civilização ocidental ao celebrar as conquistas enquanto esconde a colonialidade. Em seu
texto “Colonialidade, o Lado mais Escuro da Modernidade”, Mignolo (1994) aponta
algumas bases para a análise do que é chamado “Modernidade”: a colonização do Tempo
e a colonização do Espaço. A colonização do tempo fora construída a partir das
categorizações do tempo, como indica, por exemplo, o uso da expressão “Idade Média”,
na qual se estabelecem dois períodos gloriosos entremeados por um “médio”, como uma
espécie de vale da História humana.
A colonização do espaço se dá a partir das colonizações nos moldes
metropolitanos de dominação. Nessa colonização, toda produção de valor e recursos de
uma colônia seguem em benefício único de sua Metrópole, impedindo, portanto, a
autonomia de uma população em um território em diversos sentidos. Mignolo (1994, p.
4) aponta que, para que a América fosse aceita como parte do mundo, ela precisava ser
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pensada a partir do eurocentrismo cristão, pois “a América não era uma entidade existente
para ser descoberta. Foi inventada, mapeada, apropriada e explorada sob a bandeira da
missão cristã”. Portanto, a perspectiva de Mignolo nos permite uma contravisualidade.
Contravisualizar é, segundo Nicholas Mirzoeff (2016), observar e pensar outras questões,
diferentes daquelas supostamente colocadas pelo autor das imagens. Nesse sentido, o
nosso direito ao olhar modifica o visual a partir daqueles que olham e não somente
daqueles que o criam.

Considerações Finais

A invenção da Modernidade nas gravuras de Johannes Stradanus se dá pela
visualização de uma nova forma de conceber o mundo e o tempo. Essa nova perspectiva
seria denominada de “Modernidade”, ou seja, a Era de Novidades e de invenções que
levariam a humanidade a um futuro nunca antes pensado. Contudo, se as imagens nos dão
um pedaço de real para roer ou uma faísca de imaginário para sonhar, podemos pensar
com as imagens e, às vezes, contrariamente a elas.
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TEATRALIDADE, PERFORMANCE E PODER: O CENÁRIO
POLÍTICO DA GUERRA CIVIL ROMANA DE 69 D.C.
Bruno Henrique Souza Costa87
RESUMO: No texto que se segue buscaremos desenvolver os conceitos de análise
teatral, performance e cenário. Observaremos um acontecimento da história romana
conhecido por Guerra Civil de 69 d.C., ou também por “Ano dos quatro Imperadores”,
um momento catastrófico da sociedade romana em que dois imperadores morreram em
decorrência da Guerra Civil e outro em decorrência de um golpe palaciano, restando o
último e mais qualificado performaticamente, Vespasiano Flávio, fundador da Dinastia
Flaviana. Inicialmente discorreremos sobre nossos principais conceitos, que nos
fornecem um grande arsenal de análise, sendo estes: cenário, teatralidade, performance e
poder. Em seguida perceberemos brevemente como era exigida determinadas
performances dos sujeitos que se tornavam Imperadores por uma determinada elite
senatorial e nobile. Em seguida veremos como a atuação performática de Vespasiano
Flávio caracterizada pelo militarismo e também pela moderatio permitiu a ele chegar ao
poder e lá se estabelecer, atingindo o grau de consensus e concordia que possibilitou a
ele fundar a Dinastia Júlio-Claudiana.

Parte 1: Poder e da teatralidade: pensando métron enquanto categoria de
análise

Temos como proposta compreender a sociedade romana do I d.C., sobretudo no
contexto da Guerra Civil de 69 d.C. como um teatro, em que os Imperadores e os demais
atores políticos performam e atuam para corresponder às expectativas daqueles que os
cercam e também para atingir seus interesses específicos.
Para o conceito de poder e teatro político usaremos, sobre tudo, dois autores. O
primeiro é Georges Balandier que, em seu livro, O poder em cena, demonstra como o
âmbito “político comanda o real através do imaginário, num espetáculo em que as cenas
se sucedem” (MOURÃO, Prefácio: 1982). Em Balandier o poder político é interpretado
enquanto um cenário dramático, no qual os atores políticos exercem atuações em prol da
conquista, legitimação e manutenção do poder. Como François Laplantine aponta, o
imaginário é o evocador das imagens, que se utiliza do simbólico para se exprimir
(LAPLANTINE ET. TRINDADE. 2002: p. 7). Portanto a imagem neste trabalho é
compreendida como “a imagem que o ator faz de si”, na qual ator político então está
87
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constantemente atuando uma imagem de si manipulando os fatores simbólicos para
buscar aceitação entre seu grupo ou na cena que está inserido. Para Balandier, cada
sociedade possui sua própria rede simbólica que é responsável pela comunicação
semiológica entre os atores e a plateia, pois “o poder estabelecido unicamente sobre a
força ou sobre a violência não controlada teria uma existência constantemente ameaçada
[...]. Ele só se realiza e se conserva pela transposição, pela produção de imagens, pela
manipulação de símbolos e sua organização em um quadro cerimonial. Estas operações
se efetuam de modos variáveis, combináveis, de apresentação da sociedade e de
legitimação das posições de governo” (BALANDIER, 1982: p. 7). Logo, neste teatro não
cabiam aos que assistiam a performance do Princeps a mera função de espectador, mas
de mediadores e também atores no campo simbólico, pois eram responsáveis pela atuação
do campo teatral e tensão do poder no jogo político. Portanto, é importante não
reduzirmos o cenário político a um jogo unilateral em que a classe88 dominante se limita
a impor seus valores, enquanto caberia à classe dominada a função de espectador passivo
do espetáculo. Compreendemos, portanto, a sociedade romana como um período que
detinha uma extensa e complexa malha de jogos políticos, em que vários grupos e atores
davam complexidade ao teatro político por seus múltiplos interesses e desejos.
Portanto, percebemos o sujeito como um ator político, que manipula a si próprio
(seu corpo, seu tom de voz, sua postura, seus arredores e aquilo o cerca). O sociólogo
norte-americano Erving Goffman é um dos responsáveis por mapear de forma sociológica
a representação do próprio indivíduo na vida cotidiana. O autor nos fornece chaves de
interpretação essenciais para pensarmos as preocupações dos indivíduos no jogo das
impressões. Isto se dá porquê, como é demonstrado por Foucault em Vigiar e punir, o ato
de viver em sociedade é uma constante permanência no panóptico¸ isto é, o ator público
se vê, frequentemente, desnudo e frágil perante aquilo que pode ser dito, pensado ou
exposto sobre a sua pessoa. É por este motivo que no jogo das representações os
indivíduos usam recorrentemente fachadas. De acordo com Goffman, fachada “é o
equipamento expressivo de tipo padronizado intencional ou inconscientemente
empregado pelo indivíduo durante sua representação” (GOFFMAN. 2014: p. 34). E é a

Aqui, devemos entender classe por seu significado latino clássico, não moderno pós-marxista de “briga
de classes”. De acordo com o dicionário latino-português de Francisco Torrinha o termo classe advém de
classis que significa “cada uma das categorias em que se dividiram os cidadãos romanos susceptíveis a
serem chamados às armas”, ou seja, classe no na sociedade romana tinha significado estrito censitário.
(CLASSIS. IN: Dicionário latino-português. Porto: Gráficas Reunidas, 1942).
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partir dos conceitos de cena, fachada e ator que desenvolveremos aquilo que podemos
entender por cenário.
O cenário político são as coisas que permitem aos atores se estabelecerem
enquanto figuras públicas. Para Goffman o cenário compreende “a mobília, a decoração,
a disposição física e outros elementos do pano de fundo que vão constituir o cenário e os
suportes do palco para o desenrolar da ação humana executada diante, dentro ou em cima
dele”. (2014: p. 34). Todo acontecimento que requer atuação, permite ao ator
compreender os seus arredores como artifício de atuação. A cidade de Roma, com seus
templos, estátuas, seu fórum, pórticos e rostras, é uma cidade repleta de estruturas que
permitem ao ator performar enquanto sujeito político, convencendo a si e demais atores
de que seu poder político transcende ao seu próprio corpo. Conforme elucida Luciane
Munhoz de Omena e Altino Silveira Silva
A rua, o bairro, as praças e os parques com os diversos objetos que os
compõem são os locais onde o homem executa muitas das suas ações
sócio-culturais, ao se relacionar com os outros indivíduos e grupos
sociais. O espaço urbano é enriquecido não apenas pelo convívio direto
entre os homens, mas, também, pelas construções existentes nelas.
Afinal a qualidade espacial da cidade interage com sua população tal
qual a casa o faz para a criança (SILVA. 2008: p. 1).

Portanto, a cidade em muitos casos age como cenário, mas não só, pois os
acampamentos militares, no caso de Vespasiano, também foram usados pelo ator político,
como veremos, como um incremento à sua performance. O conceito de performance nos
é muito caro pois, o Princeps, enquanto sujeito público, precisa corresponder às
expectativas de seu público. Omena nos mostra como Sêneca em De Clementia e
Apocolocyntosis elabora para de Nero um tipo ideal de imperator baseado em um conceito
muito caro aos romanos, a clemência. Nessas obras “Nero é representante das virtudes, é
regido por elas, e por assim dizer, é o representante da ordem, o responsável pela
reorganização social no imperium romanus” (OMENA: 2011, p. 161). A performance
deve ser considerada um dos principais fatores de julgo e poder na sociedade romana,
pois a atuação imperial impacta todas as camadas da sociedade romana, e cada camada
tensiona o poder conforme seus próprios interesses. A performance no período imperial
tem função a função de garantir o estabelecimento do imperator diante de seus rivais
políticos ou de grupos que também visam o poder, e por isso buscavam performar para
obter aliados, a pacificidade e também a qualidade de um pater. As performances no
mundo romano “modelam as ações do imperator e criam imagens com as quais são
relacionadas ao teatro em que o governante é um ator político, preocupado com sua
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manutenção e, interação com o populus, investe em suas imagens e suas aparências.”
(OMENA. 2011: p. 155)
A autora prossegue afirmando que o
poder se exerce a partir de mecanismos disseminados em que todos os
agentes atuam e sentem seus efeitos, seus variados dispositivos, que
disser, o papel do imperator, não se reduz a simples e pura dominação,
mas sim na construção e na atuação desse poder, que se expressa a partir
do desejo do populus romanus. (OMENA. 2011: p. 150).

Por isso, para melhor alcançarmos nosso objetivo, pensamos abordaremos uma
concepção muito comum aos gregos. O métron, conceito do imaginário grego, que nos
chega aos dias de hoje através das tragédias e tratados filosóficos do período Clássico da
Antiguidade, tem a função, neste trabalho, de nos elucidar não a sociedade grega, mas a
romana durante o Principado.
O métron na dramaturgia tem a função de ser o limite das atitudes humanas, a
linha responsável por dividir os homens dos deuses. E por isso, é sempre o herói o
sofredor corriqueiro das mazelas divinas (hybris). O seu status de ultra-humano e
transcendental lhe permite tramitar entre a linha divisória do divino e do ordinário, e por
isso sofre a fúria dos deuses, pois este os afronta. Nas palavras do próprio Aristóteles os
heróis:
São tais que não se distinguem nem pela sua virtude nem pela justiça;
tão pouco caem no infortúnio devido à sua maldade ou perversidade,
mas em consequência de um qualquer erro, integrando-se no número
daqueles que gozam de grande fama e superioridade, como Édipo e
Tiestes (ARISTÓTELES. Poética. 1453ª. 5 – 10.)

Assim, diferente da concepção contemporânea de herói, no período clássico o
herói era um indivíduo que não era superior por ser essencialmente superpoderoso e de
bom caráter. Pelo contrário, o problema se encontrava em querer ser, almejar o status de
supra-humano, almejando transcender e atingir a grande fama e a superioridade com
relação aos outros mortais. Esse desejo, era também a sua ruína.
Neste trabalho, entretanto, como compreendemos a sociedade romana e o
acontecimento de 69 d.C. como um teatro, nos convém percebermos o métron como uma
categoria de análise que mede a performance imperial. Essa categoria, que no teatro
cumpre a função mitológica e pedagógica de alertar aos indivíduos sobre seus
comportamentos em sociedade, aqui é entendida como algo imposto pelos diversos
indivíduos e grupos da sociedade romana que tensionam o pode. Contudo, percebemos
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um peso maior no julgo do métron imperial imposto pela elite senatorial e pelos
consulares detentores da nobilitas que possuem inclinações militares.
Percebe-se que a sociedade romana aos fins da República, desde Caio Mário e
Cornélio Sula passou por um processo de intensa modificação em seu sistema político. O
Império Romano após a vitória sobre Cartago e a conquista do mare nostrum multiplicou
em riquezas sem precedentes. Desta forma nos informa Cornélio Tácito nas suas
Histórias sobre como a sociedade romana se complexificou conforme o Império cresceu:

Em efeito, quando havia um Estado modesto se mantinha facilmente a
igualdade; porém quando se submeteu outras cidades e os rei rivais,
houve a possibilidade de ambicionar riquezas com mais segurança.
Assim se inflamaram as primeiras rivalidades entre senadores e plebe.
[...]. Mais tarde Caio Mário, um plebeu do mais humilde e Lúcio Sila,
o mais cruel dos nobres, vencem a liberdade com as armas e criaram a
Tirania. (TÁCITO. Histórias. II, 38).

Percebemos também evento similar com a narrativa Norbert Elias que faz as
seguintes pontuações sobre a Sociedade de Corte:
as mudanças sociais não são apenas mudanças de ideias consignadas
em livros, mas mudanças ocorridas nos próprios homens em
consequência das mudanças que marcaram as figurações que eles
formam uns com os outros. É de tais mudanças dos homens que se trata
quando falamos de uma individualização mais intensa, de uma couraça
em torno das emoções, de um distanciamento maior em relação à
natureza, aos indivíduos e ao eu, além de outras mudanças que foram
mencionadas aqui em conexão com essas. No decorrer da
aristocratização e do processo de formação da corte, alteram-se não só
as ideias, mas o habitus dos nobres (ELIAS: 2001, p. 246).

Logo, podemos perceber que aos olhos dos próprios romanos, a mudança de
República para Principado já era evidente, por mais que o sistema político continuasse a
ser considerado um res publica. O Principado é aqui entendido como uma forma criada
pelos historiadores a partir da reconfiguração ocorrida pelos eventos do final da
República, ou seja, as Guerras Civis do período Republicano que levaram o poder cada
vez mais a ser controlado por um único indivíduo. Conforme ressalta Norberto Luiz
Guarinello, as formas são criações conceituais historiográficas para melhor definir e
compreender o passado, portanto, criamos formas para delimitar recortes espaçotemporais e definir sociedades (GUARINELLO. 2003: 42). Assim, o Principado aqui é
compreendido como uma forma pois reside nele uma nova figuração de poder e de
comportamento social se comparado à República clássica.
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Desta maneira a organização social da sociedade romana após a soberania de
Augusto é diferente com relação à figuração da República durante seu período clássico,
e havendo mudanças sociais, o pode também tensiona de forma diferente. Assim,
devemos reconhecer que a sociedade romana durante o período do Principado tem seus
próprios ritos simbólicos e mecanismos de poder. Por isso, tanto o poder que tensionavam
a partir da elite, do povo e dos setores militares requeriam atuações diferentes do Princeps
romano no período da Guerra Civil de 69, e apesar da reconfiguração do sistema
republicano feitas por Augusto, podemos perceber que ainda haviam reminiscências
republicanas e do fim da República que exigiam certas performances específicas do
Princeps.
Desta maneira devemos considerar também o conceito de figuração social e poder,
de Elias em conjunto com o de cultura e poder simbólico. Para isto cito Clifford Geertz
em sua obra As interpretações das culturas. Geertz nos convida a pensar a cultura de
forma semiótica, na qual o homem está amarrado a teias simbólicas entrecruzadas por
linhas de significados. Assim, nossa análise histórica é tratada, portanto, “não como uma
ciência experimental, em busca de leis, mas como uma ciência interpretativa, à procura
do significado” (2008: p. 8). Assim, deve-se identificar através da leitura densa do
documento e do trabalho etnográfico (com ressalvas historiográficas) a cultura romana,
seus símbolos e signos específicos. Para isso usamos a hermenêutica interpretativa
enquanto filosofia crítica da linguagem para a análise documental e cultural, pensando o
homem enquanto fruto de seu tempo e também um produtor e criador de sua própria
performance e de seus discursos.

O métron imperial: Vida e performance de Vespasiano

Em Suetônio vemos que um importante fator para a ascensão imperial era a origem
da gens. Conforme nos narra o autor:
“O poder imperial, que estava perdido nas mãos de três príncipes, cujas
rebeliões e guerras quebrado durante grande tempo, se fixou finalmente
e se fortaleceu na linhagem flaviana. Esta era uma família desconhecida
e sem nenhum ancestral notório, mas isso não significou uma
infelicidade para o Estado, embora esta linhagem tenha produzido
Domiciano, que foi justamente punido por sua crueldade”
(SUETÔNIO. Vida de Vespasiano, 1).
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O autor latino prossegue na biografia de Vespasiano aludindo que este teria tido
certas dificuldades no seu cursus honorum. Tito Flávio Vespasiano após assumir a toga
teria recusado adquirir a túnica senatorial, o que lhe permitiria ascender na vida pública.
Porém, somente com muita insistência de sua mãe teria conseguido a aquisição da túnica.
Parece também que durante algum tempo Vespasiano teria vivido na sombra de seu
irmão89, sendo zombado pela sua mãe, que o chamava de “atendente”. (SUETÔNIO. Vida
de Vespasiano, 4). Além disso, diferentemente de Galba, que é descrito por ser um dos
mais ricos e nobres da Guerra Civil90, Vespasiano enfrentou grandes problemas
econômicos após seu governo na África. Apesar de ter feito um bom trabalho enquanto
governador, não saiu mais rico do que quando entrou e precisou se rebaixar ao comércio
de mulas, sendo conhecido por “muleteiro” dentre os seus (SUETÔNIO. Vida de
Vespasiano. 4).
Não só isso, mas quando eclode a Guerra da Judéia em 66, no ano seguinte
Vespasiano é enviado por Nero para resolver o problema. Suetônio neste momento deixa
claro que o envio de Vespasiano não é unicamente pelas suas capacidades militares, mas
pela sua obscuridade e pela modéstia de seu nome. (SUETÔNIO. Vida de Vespasiano.
4). Isto significa que Vespasiano, entre os elegíveis para a Guerra da Judéia, era aquele
que menos oferecia perigo a Nero. Logo, caso Vespasiano decidisse se rebelar contra
Nero provavelmente não conseguiria as adesões necessárias à sua causa. De nada adiantou
a precaução de Nero que, ainda em 68 se suicidou após as tramas de Ninfídio Sabino e
Júlio Víndice e a ascensão de Galba ao poder imperial (PLUTARCO. Vida de Galba. 2,
1. – 4. 1; SUETÔNIO. Vida de Nero. 45).
Já olhando por outro lado, podemos perceber que a visão de Dio Cássio sobre
Vespasiano é certamente mais moderada91. Para descrever os aspectos indignos do
Imperador, com relação a sua linhagem e as suas riquezas, Dio Cássio reserva uma única
linha em que diz “Ele não era nem de nascimento nobre quanto rico” ( DIO CÁSSIO.
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Sabino Flávio.
Na biografia de Galba Suetônio afirma que “Galba, que sucedeu a Nero, não foi de nenhuma forma
relacionado a casa dos Césares, apesar disso, ele era sem dúvida, de nascimento muito eminente e de ótima
e antiga linhagem [...]”. (Suetônio. Galba, I). Já na biografia de Plutarco, o autor grego nos acrescenta ainda:
“ que Sulpício Galba era o mais rico particular que alguma vez entrou na casa dos Césares era consensual:
apesar do grande valor da sua linhagem, a casa dos Sérvios, ele próprio tinha mais orgulho na sua parentela
com Cátulo [...]”. (Plutarco. Vida de Galba, 3, 1.).
91
Sobre o historiador grego em, Between Citizen and King, Wallace-Hadrill afrima que “Dio Cássio é uma
das testemunhas mais importantes, pois este ficou mergulhado na tradição senatorial. Em seu discurso sobre
o caráter e estilo das personalidades imperiais, o padrão que conhecemos é recorrente: recusa de honras e
lisonjas, respeito ao Senado, acessibilidade a afabilidade, exceção de cortesias para a aristocracia, bem
relacionado com a plebe através de teatros e jogos, por diante”. (1982, p. 44).
90
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História Romana. LXV. 10. III). Mas o historiador grego deixa explícito a ideia de que
Vespasiano não representava uma ameaça contra a Ordem Senatorial através de outros
motivos, não com o tom de mediocridade, como vimos em Suetônio, mas pela sua
performance de respeito aos outros cidadãos. Dio Cássio nos narra o seguinte trecho:
“Ele vivia, pois, num pequeno palácio, gastando grande parte de seu
tempo nos Jardins de Salústio. Lá ele recebia qualquer um que desejasse
vê-lo, não somente senadores, mas o povo em geral. [....]. As portas do
palácio permaneciam abertas durante o dia sem guardas estacionados
ali. Ele regularmente atendia em reuniões ao Senado, cujo os membros
ele consultava em todos os assuntos, e ele frequentemente dispensava
justiça no Fórum. De fato, ele aparentava ser superior como um
Imperador somente por razão de sua superioridade com relação à
administração da res publica, enquanto que, com relação aos outros
aspectos ele foi democrático e vivia em pé de igualdade com seus
sujeitos” (DIO CÁSSIO. História Romana. LXV. 11, I.)

Vemos então que a moderação e o respeito por parte de Vespasiano com relação
aos demais romanos era algo muito apreciado pelo historiador grego. Sobre esta prática,
Andrew Wallace-Hadrill, ao abordar Plínio e o Panegírico a Trajano, afirma a grande
superioridade do Imperador Trajano se dava por ele não se achar mais importante do que
nenhum dos membros do Senado. O autor afirma que o conceito de Civilitas tencionava
o status legal do imperador não somente como Senador, pois se esperava do Príncipe
mostrar seu respeito não somente com a ordem senatorial, mas também para todo o
populus Romanus (WALLACE-HADRILL. 1982: p, 10) Assim, o bom governante não
transcendia a societas civilis, mas respeitava-a e fazia seu governo de forma que não
excluía a ordem senatorial92. Isto demonstra que mesmo após um século de dinastias, o
Senado ainda possuía a capacidade de moderar o poder Imperial. Não só isso, mas no
contexto da Guerra Civil e na vacância de poder imperial, o Senado como foi dito, gozava
de poderes que não possuía desde o fim do período republicano, podendo tomar decisões
políticas. Porém, percebemos com o evento da Guerra Civil que a ideologia senatorial já
não funcionava mais em torno de si mesma, mas em torno de um princeps, visto que, em
nenhum momento se menciona a possibilidade de, sequer, criar novos triunvrs. Os
exemplos de triunviratos deixados pela experiência romana, magistral uitae, significava,
muito pelo contrário, não uma solução às Guerras Civis, mas a possibilidade de novas.

Wallace-Hadrill afirma que sim, para o Senado o “bom” Imperador pode ser considerado sinônimo de
“pró-senatorial” Imperador. (1982: p, 45).
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Karl Galinsky em Augustan Culture demonstra como a Augusto fundamentará seu
poder em torno do conceito de auctoritas. O autor ilustra como Augusto o modelo cultural
da sociedade Romana e, a partir disso, cria um modelo de governabilidade – baseado em
fatores simbólicos e materiais - no qual a República se mantinha, mas com um Príncipe
– novus status. Como aponta Galinsky, é importante falarmos de Augusto visto que sua
pessoa é uma alusão para os posteriores e seu “estilo de governo e o design de suas ações
teceram uma fábrica na cultura romana durante quase um século e meio após seu período”
(1996: p. 10). Devemos denotar que esse conceito surge como uma alternativa às opções
anteriores, sobretudo às de dictator e imperator93., que representavam a soberania dos
indivíduos de poder com relação aos outros atores da cena política. Este foi também um
dos motivos da morte de Júlio César
Vemos então a importância do termo auctoritas para traduzirmos o período do
Principado. Este conceito advém do termo auctor, que remete à mais jovem Roma,
significando em seu princípio a autoridade moral de um indivíduo sobre outro. Porém,
com a complexificação do termo, ela passa expressar também a superioridade material e
intelectual, sendo o indivíduo o mais competente em caráter, o melhor dos generais e o
preservador da mos maiorum. Todavia, a auctoritas se mostra em oposição ao termo
potestas, que pode ser traduzido como “poder” e que revelava a soberania de um
indivíduo sobre os demais (GALINSKY. 1996: p. 12-13; 336 – 338).
Portanto, as boas qualidades de Vespasiano estavam relacionadas à sua
performance, pois este que se propunha e se portava enquanto alguém que respeitava a
ordem senatorial, o que lhe permitiu um bom período de prosperidade, e por isso
governou por dez anos após a Guerra Civil e morreu de causas naturais 94. Juntamente a
este tipo de comportamento lhe são atribuídos também a capacidade de fazer bons laços
de amizades, isto é, laços políticos e militares.
Sobre o aspecto militar, vemos que as legiões tomaram certo protagonismo na
Guerra Civil de 69 d.C. Adrian Goldsworthy descreve que “os eventos mais recentes
demonstraram abertamente o poder das legiões de criar ou destruir imperadores”(2016:
p. 393) E de fato tinham, porém vemos que se precisava alguém para quem conceder o
poder, e este seria, certamente, o mais notório nobiles, e de preferência, alguém do
generalato. Fatores que permitiam ao exército romano qualificar digno do poder imperial:

93

Ver Michal Grant From Imperium to Auctoritas (1969);
Vespasiano morreu aos sessenta e oito anos de idade com acessos de febre e desinteria (SUETÔNIO.
Vespasiano, 24).
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a riqueza, como já foi dita; as mais altas magistraturas, como o consulado, que garantia a
nobilitas e o mínimo de elevação necessário para que se atingisse o poder máximo; e a
principal, o sucesso militar enquanto general. Foram quatro imperadores aclamados ao
imperium pelas tropas, mas somente Galba e Vespasiano tinham inclinações militares.
Com Galba morto em decorrência do golpe palaciano promovido por Otão95, Vespasiano
era o mais qualificado militarmente para o cargo, tanto pelo controle das tropas do oriente
quanto pelos seus sucessos militares na Guerra da Judéia (TÁCITO. Histórias. V, 11, 13). Goldsworthy afirma que
As vitórias conquistadas por seus subordinados tornaram
Vespasiano Imperador, mas foi sua capacidade política que evitou que
seu principado fosse tão breve quanto o de seus predecessores imediatos
[...]. Como Augusto, usou parentes e partidários – todos homens cujos
interesses eram servidos pela continuação do novo regime – para travar
as maiores guerras do seu governo. O novo imperador precisava
celebrar seus sucessos militares, pois esse tipo de glória ainda era um
dos atributos mais importantes de um princeps. (GOLDSWORTHY.
2016: p. 394)

E conforme nos informa Tácito, Vespasiano supria a necessidade do perfil militar
que certos setores da sociedade romana exigiam da figura imperial, sobretudo ao
generalato e os nobiles:
Vespasiano, impetuoso na guerra, ia à frente do exército em marcha,
escolhia o local para os acampamentos, lutava contra os inimigos
durante a noite e o dia com a sabedoria e, se a situação exigisse, com as
próprias mãos; no improviso do alimento, na veste e na aparência,
dificilmente diferente do simples soldado; em uma palavra: se a avareza
estivesse ausente, igual aos antigos comandantes. De modo contrário, a
pomposidade e o poderio e todo o excesso elevavam Muciano à maneira
de um particular; mais hábil com a palavra, experiente no arranjo e na
previsão das situações políticas: notável combinação para um
principado se, afastados os vícios de um e outro, somente as virtudes se
fundissem. (TÁCITO. Histórias. II. 5.)

Temos nesse trecho ilustrado de forma evidente que as capacidades de Vespasiano
de performar quase como general, mas não um general qualquer, é um modelo ideário
imaginário dos generais republicanos que Tácito enquanto membro da elite senatorial e
dos nobilitas carrega em sua memória. Portanto, Vespasiano tinha, por performar de
acordo, as qualidades necessárias para se tornar um Imperador e permanecer no poder.
Tácito completa que sob o discurso de Curcio Montano que afirma

95

Ver Tácito Histórias, I, 21, 1-4.
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Por acaso acredita que Nero representava o máximo dos tiranos? Assim também pensava
aqueles que sobreviveram a Tibério e Caio96, quando então surgiu um ainda mais detestável e
cruel97. A Vespasiano não temos o que temer; está é a idade de um príncipe, esta é a moderação98”
(Histórias. Tácito. IV, 42, 5).

Percebemos que nesse trecho Vespasiano aparece uma exempla de moderatio, que
em contraste de seus antecessores Júlio-Claudianos, somente com a exceção de Augusto
e Cláudio, são colocados como cruéis e detestáveis por seus comportamentos.

Conclusão

Assim, quando pensamos um modelo grego de pensamento e o aplicamos ao
contexto romano não o fazemos sem ressalvas. Fato é que em ambos os casos se tinham
os medos da transcendência individual e da criação de tirania. O herói, o ser
transcendental das tragédias gregas entra em desgraça, a hýbris por que em algum
momento transcendeu a ordem natural, o métron, e por isso merece ser punido pela ordem
divina. Contudo, isto é uma lei imaginativa, não reconhecemos no metron imperial uma
lei, mas apenas uma categoria de análise performática.
Logo percebemos o sujeito de Vespasiano enquanto alguém que performa a
posição de princeps conforme as expectativas da classe governante, em contraste de Nero
que performava para o povo e para a sua corte. Assim, Vespasiano se limita, por vezes, à
mediocridade, ao mediano, ao métron, buscando não insultar as normas impostas pela
elite senatorial e nobile para não sofrer as mazelas de quem o ousava. Isso significa que
Vespasiano deve ser enaltecido, pelo discurso senatorial, como vemos em Tácito e Dião
Cássio não exclusivamente por seus grandes feitos militares, também por sua
performance imperial, que enquanto protagonista do teatro político após sua vitória, era
respeitosa com relação aos outros atores que compunham a cena. Por fim, Vespasiano ao
atuar com virtus, virilis, clementia e moderatio, não só chegou ao poder, mas atingiu um
estado de consensus e concordia e fundar bases sólidas o suficiente para que seus filhos
se tornassem seus herdeiros.
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O Imperador conhecido por Calígula.
Está por se referir a Nero.
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“Non timemus Vespasianum; ea principis aetas, ea moderatio; sed diutius durant exempla quam
mores”
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AS INSTITUIÇÕES HISTÓRICAS: AS REVISTAS DE HISTÓRIA,
OS CONGRESSOS E AS RELAÇÕES INTERNACIONAIS

Cristhiano dos Santos Teixeira99
RESUMO: A partir do título proposto procuro estabelecer uma relação histórica entre a
origem dos Institutos históricos, destacando, em primeiro momento, as relações entre o
IHGB e o Instituto Histórico de Paris, através de uma análise historiográfica. Traduzindo
em poucas palavras a importância dos institutos, no século XIX, tanto no que se refere a
produção historiográfica como das suas influências, como também o papel desempenhado
com as suas revistas de história na circulação e publicação do conhecimento histórico, e
as primeiros atividades dos congessos, nacionais e internacionais, que tiveram sua origem
dos institutos históricos, destacando como neles se refletiu, em alguns momentos, tensões
nas relações diplomáticas como no início do século XX, e destacando, também, a maneira
de atuação do International Committee of Historical Sciences (Comitê Internacional de
Ciências Históricas).
Palavras-chave: institutos históricos; revistas de história; congressos;

Do período que vai do nascimento da historiografia romântica à história dita
científica vemos que os esforços das primeiras gerações, com as instituições históricas,
contribuíram vigorosamente para um ambiente comum das nossas atividades como
historiador, como para uma expectativa científica: da pesquisa, do registro, da
conservação, etc. – o que também passou a ser uma preocupação própria do Estado
(DOSSE; DELACROIX; GARCIA, 2012: 35). Se a Revolução Francesa e as revoluções
de independências (condicionantes macro-históricos decisisvos) foram vividas como um
corte, uma ruptura com o passado, elas tambêm foram quem criaram, por outro lado, o
arquivo, atuando, assim, como padroeiro da memória nacional. Neste sentido, ao passo
que a revolução, enquanto acontecimento e conceito histórico (PROST, 1993: 116-117),
se voltou, em um primeiro momento, contra os símbolos do Antigo Regime, ela também,
depois, passou, o que pode parecer contraditório, a contribuir para a conservação da
memória do seu passado, a exemplo de uma “consciência patrimonial”. 100

Doutorando em História no PPGH – UFG. Contato: crishiano_mpl@yahoo.com.br. Orientador: Cristiano
Pereira Alencar Arrais. Agência financiadora: bolsista CAPES.
100
Veja que atualmente, tanto no Brasil quanto em outros países, o que assistimos é uma luta no campo da
destruição das estátuas públicas de memória elevando essa justificativa a um debate de concepção,
primeiramente, histórica. No Brasil, por exemplo, de um lado, temos uma “esquerda” restauradora, e do
outro lado uma “direita” progressista, que assumem seus papéis. A primeira dirigindo-se, por exemplo,
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O que prevalece, em definitivo, é uma “política da posteridade”
(Poulot, 1997), ou seja, um olhar ordenado e um gesto justificado em
função de um futuro esperado. A nova consciência patrimonial articulase ao redor do imperativo moral de conservação do legado das gerações
anteriores e de sua transmissão às gerações futuras. O patrimônio não é
uma propriedade de que os homens podem dispor à vontade, mas sim
um depósito. (DOSSE; DELACROIX; GARCIA, 2012: 19).

Mas essa necessidade desperta do historiador, mesmo aquele do início do século
XIX, em narrar e contar de uma maneira mais característica do jeito que ele escolheu para
tratar das experiências do passado, por vezes já demonstrava essa qualidade de “tensão
entre arte e ciência”. Michelet é um exemplo dessa relação. O historiador francês, que
acreditava que o estudo das fontes escondia nesse mundo “estrangeiro” os “murmúrios
dos mortos” não deixou de perceber que o “autor, o historiador e leitor das fontes,
manifestasse não raro a sua presença” (DOSSE; DELACROIX; GARCIA, 2012: 43). Ou
seja, a historiografia romântica passou não apenas contestar os valores das fontes como
também criticar o historiador que pretendesse, de alguma maneira, se abater da sua
narrativa, apagando-se, ao escrever
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, deixando-se de existir. O que quero dizer que o

historiador já sinalilizava a sua presença através da intimidade dos seus “personangens”,
que o colocasse em cena, permitindo-o se insinuar à maneira de um romancista; o
historiador torna-se, portanto, responsável pelo patrimônio dos mortos. Como apontou
Michel De Certeau (2008: 33) “existe uma historicidade da história”. É onde o historiador
é inserido no cerne da “operação historiográfica”. E o que faz com que toda pesquisa
histórica se inscreva, de alguma maneira, “em algum lugar na sociedade” (BÉDARIDA,
1998: 146).
A história, nesse sentido, como aquela produzida pela historiografia do IHGB
(Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro), passou, então, a se atentar mais
delhadamente à materialidade dos seus arquivos. A “verdade do arquivo”, como fixou
Michelet, deveria, portanto, atuar na intenção de atribuir maior veracidade às narrativas

contra às representações de estátuas de escravocratas e ditadores enquanto que a segunda atacando
principalmente símbolos das artes, da literatura e das ciências, como aoorreu recentemente com a
depredação da estátua de Ariano Suassuna em Recife.
101
Como coloca Micheu De Certeau (2008; 10) a escrita da história deve ser compreendida como uma
“prática histórica”. Já que toda prática histórica inscreve-se em algum lugar na sociedade (Bédarida,
1998:146).
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históricas, como da sua primeira prova incontroversa da sua materialidade, autenticidade
e autoridade contida nas fontes. 102
No entanto, o problema que levantou os historiadores a se situarem em defesa de
um debate mais teórico estaria relacionado ao fato de que as fontes e os documentos
arquivísticos (registros, inventários, acervos, etc.) não podiam por si só garantir uma
legitimidade superior, fazendo-os abrir mão de outros planos, como o plano teórico – que
servia como instrumento indispensável de auto-análise e diferenciação das demais
disciplinas, como na definição do seu método. Ou como destaca o historiador uruguaio
Tomás Sansón Corbo (2019: 27) “la práctica historiográfica experimentó um processo de
relativa autonomización epístemológica”. Neste período, como sublinham os recentes
trabalhos de reexame de Gérard Noiriel (1990), Olivier Dumoulin (2017) e Antoine Prost
(2012), acompanhamos também uma reavaliação metódica no trabalho dos historiadores:
relativo a “profissionalização da história” e a “definição de seu ofício”, as “teses
epistemológicas” e o “novo ineresse” pela história e, por último, porém não menos
importante, a revalorização “das funções e responsabilidades sociais dos historiadores”
DOSSE; DELACROIX; GARCIA, 2012: 69). Essa transição da tradição romântica ou
literária para o “modelo metódico”, não representou necessariamente uma “revolução
científica” na sugestão de Thomas Kuhn, pois uma cientificização da história ocorreria
bem mais tarde, a partir dos anos 1880, quando ocorre uma mudança mais ampla e
profunda dos seus paradigmas (G. Monod, C. Langlois, C. Seignobos).
Porém, estas primeiras manisfetações que traduzem o foco da crítica histórica
trouxe ainda, para o campo de debate com os românticos e os metódicos, em determinado
momento, e a posteriore, um desejo, mesmo que contido, de uma afirmação desse
horizonte científico. Além da sua experiência com a narrativa literária e outras críticas
filosóficas a qual estiveram sujeitos os velhos historiadores da primeira metade do século
XIX, a criação das Academias e dos institutos históricos contribuíram, decisivamente,
para a manifestação de algumas práticas que, mais tarde, se tornariam de responsabilidade
das universidades. O horizonte científico aberto pela prática historiadora dos homens das
letras e das ciências da primeira metade do século XIX, com os primeiros institutos
históricos (Egito, França, Brasil), contemplou não apenas a institucionalização do
conhecimento histórico (com a criação de estatuto próprio), mas a criação de uma rede
102

Para Michelet fazer história, ou melhor, escrever história, equivaleria a um esforço para com os mortos,
como uma espécie de prestação de contas, de dívida com os sujetos do passado.

185

própria para a história. Alguns historiadores diriam que o surgimento das revistas de
pesquisa histórica neste contexto contribuiu para a sua ampliação o que se traduziu na
multiplicação das comunidades de historiadores. Na prática, esse historiador, batizado de
“artesão da memória nacional”, contribuiu para se pensar a história, como aparece em
Michelet (na sua defesa pela unidade histórica, da “fusão”, em que a nação se torna um
ser coletivo, que ao contrário da Alemanha não surge da raça, mas da “mistura”), como
em uma relação do todo com o particular e vice-versa: parecido um pouco com o modelo
no sentido do conceito de “singular-coletivo” apresentado por Koselleck (2016: 12).
Trata-se, portanto, de uma história que passou a articular experiência e
conhecimento, mesclando arte e ciência. O que mais tarde se revelaria com a
profissionalização da prática do historiador: o que resulta nas suas regras próprias de
publicação em revistas, seguindo os rigores das normas científicas, a multiplicação dos
debates acadêmicos, da vida acadêmica e suas exibições (congressos, colóquios,
seminários, reuniões, atas de defesas de teses, grupos de pesquisa, etc.). Em fim, é aquilo
que François Bédarida (1998) se valeu do termo “expert” para se referir ao historiador
profissional, o que coloca hoje uma questão importante. Mais uma vez, a autoridade do
historiador contra as ameaças dos falsificadores, “negacionistas” (que, segundo ele,
recusam maior parte das fontes e desqualificam os seus testemunhos), reacende antigas
discussões que até então eram consideradas tradicionais e obsoletas pela nova
historiografia. Isso nos impõe uma questão delicada a respeito da necessidade atual de os
historiadores quererem retomar a algumas questões até então “superadas” (como em
relação as críticas levantadas pelo pós-modernismo), retomando as velhas receitas, como
aquelas colocadas outrora pelas escolas metódica e positivista. Para ele, frente aos atuais
desafios da história, o “princípio da verdade” do historiador retoma o seu lugar de
autoridade, o que recompõe o historiador na qualidade de especialista e cientista
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das

humanidades que se vincula a uma nova tentativa de resistência contra qualquer forma de
desprezo pela sua dimensão científica (que se assegura a um método crítico próprio e a
uma concepção afiada sobre o conceito de história e das relações entre passado, presente
103

Como as discussões e o impacto da luta pela regulamentação da profissão de historiador (PL 4699/12)
que assumiu os espaços públicos e privados de reflexão atualmente, frente as ameaças do atual presidente
que chegou a vetar o projeto argumentando que “a regulamentação restringiria o livre exercício
profissional” e que posteriormente foi derrubado o veto no Congresso Nacional. Além dos ataques que em
grande parte se dirigem as ciências humanas (e as ciências em geral) que vem sofrendo com as ameaças de
intervencionismo nas universidades públicas e do corte de verbas em todos os níveis e modalidades da
educação. Atualmente ocorre uma nítida ameaça a integridade profissional e científica no Brasil, assim
como uma desvalorização dos discursos científicos nas suas relações com o Estado.
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e futuro como experiências do tempo) e que são características ao ofício de historiador (a
profissão de historiador, os fatos e a crítica histórica, os tempos da história, os conceitos,
a imaginação, a sociedade, a escrita, a verdade e a função da história) 104, observando, em
sua prática, rigor e sobriedade (BÉDARIDA, 1998: 145-153).
Na França, por exemplo, a profissionalização do historiador ocorreu já no final do
século XIX, mas provou investir, inicialmente, na formação dos seus professores na
Alemanha, quem já possuía um sistema mais amplo e mais diversificado de
universidades. Isto devido, principalmente, a aunsência, na época, de um Estado alemão
unificado, o que permitiu que na Alemanha ocorresse uma espécie de “corrida científica”
entre os seus governantes. Somente com os republicanos, ao assumirem o poder, é que
passou a criar na França, a exemplo do que já estava ocorrendo na Alemanha, o que
conhecemos como ensino superior (PROST, 2012: 34).
Mas antes dessa “revolução científica” no ensino superior com as universidades,
os primeiros institutos históricos, que tiveram sua origem na primeira metade do século
XIX, exerceram, em parte, alguma ainfluência literária, histórica, filosófica e aquelas
oriundas das escolas metódicas. As academias do século XVIII foram as primeiras
experiências de institucionalização do conhecimento, e no século XIX de divulgação e
circulação desse conhecimento histórico. No Brasil, essa relação associa-se com maior
influência desde Portugal pela Academia de História de Lisboa e a Academia Real de
História Portuguesa (1720), e que se refeletiu, mais tarde, na Bahia com a Academia dos
Esquecidos (1724) e, depois, com a a Academia Brasileira dos Acadêmicos Renascidos
(1759), e no Rio de Janeiro com a Academia dos Felizes (1736) e dos Seletos (1752),
entre outras.
Depois, ocorreu que a origem dos primeiros institutos históricos, especialmente
do Instituto Histórico de Paris (1833) e o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro
(1838) apresentavam os primeiros sinais das relações no âmbito internacional de suas
comunidades ou academias. Mais especificamente se tratado também da publicação e
circulação dos impressos de história, das primeiras revistas dedicadas a publicação com
temas relacionados a história, vemos: como no caso do Instituto francês – fundado por
Eugène de Monglave
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, este que chegou a ministrar vários cursos de literatura

Palavras-chave que extrai dos subtítulos de “Doze lições sobre a história” de Antoine Prost.
Este que viveu alguns anos no Brasil, inclusive presenciou de perto as lutas pela independência em
algumas províncias, nutria em seu sentimento um gosto pelo Brasil. Além de fundador do Instituto Histórico
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portuguesa e brasielira, entre os cursos públicos ministrado pelo Instituto Histórico, e a
qual fizeram parte dele nomes como o de Michelet, Lamartine, Chateaubriand – atuou
publicamente através do Journal de L’institut historique (1834-1840), que depois se
tornou L’insvestigateur (1840-1883), e com a mudança do nome da sociedade passou a
ser chamado de Revue de la Société des Études Historiques (1883-1899) e que, por suas
vez, se tornou Revue des Études Historiques (1899-1939). E no Brasil com a atuação da
Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (RIHGB) que ainda atua até hoje
com as suas publicações.
Como destacou Gérard Noiriel (1990: 68):
La revue devient alors tout à la fois l'instrument principal de
publication des études originales, un outil bibliog raphique
indispensable, un organe de liaison entre les professionnels dispersés
dans tout le pays (diffusant de nombreuses informations sur la vie de la
communauté) et un organe d'officialisation des critères scientifiques qui
dominent à un moment donné la discipline. La pro lifération des revues
historiques nouvelle manière, à la fin du XIXe siècle, témoigne du
succès que rencontre la formule24 et du désir de se conformer à des
normes de plus en plus scientifiques. 106

Na França, portanto, foi só após a fundação da revista do Instituto Histórico de
Paris, como destacou a historiadora Maria Alice de Oliveira Faria (RIHGB, 1965: 68148), que seus membros passaram a se ocuparem efetivamente da realização anual, em
Paris, de um Congresso Histórico Europeu. Esta ideia que havia sido discutida na ocasião
da sexta Assembleia-Geral (14/7/1834) pelo literato Mary-Lafon.
Como sabemos, e o que aparece em muitas referências sobre o tema, o IHGB foi
fundado segundo o modelo do Instituto Histórico de Paris. Criando uma cadeia, o que se
reflete também em em muitas partes da América Latina. Basta retomar aos estudos do
historiador Tomás Sansón Corbo onde contempla uma análise das influências do IHGB
que abrigou intelectuais uruguaios e argentinos e que se materializou na criação de
institutos históricos nos dois países, já que buscaram reproduzir as estruturas associativas

de Paris, foi ele quem estreitou as relações entre este e o IHGB. Há trabalhos de pesquisa que contemplam
uma análise das cartas que Monglave trocou com D. Pedro I. Além também de Monglave ter traduzido
algumas obras literárias brasileira para o francês, como: “Marília de Dirceu” (1825) e “Caramuru” (1829).
106
Tradução: “a revista passa então a ser, ao mesmo tempo, o principal meio de publicação de trabalhos
originais, um instrumento bibliográfico indispensável, um órgão de ligação entre profissionais espalhados
pelo país (divulgando muitas informações sobre a vida da comunidade) e um órgão de formalização dos
critérios científicos que dominam a dsciplina em um determinado momento. A proliferação de periódicos
históricos de uma nova maneira no século XIX atesta o sucesso da fórmula e o desejo de se conformar a
padrões cada vez mais científicos”.
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do IHGB, em Montevidéu com o “Instituto Histórico y Geográfico Nacional” (IHGN),
fundado em 1843, e em Buenos Aires com o “Instituto História y Geográfico del Rio de
la Plata” (IHGRP), fundado em 1854 (CORBO, 2015: 18).
Foi também uma pr´tica habitual do IHGB a incorporação de alguns intelectuais
estrangeiros interessados na qualiadade de sócios correspondentes. Neste ponto, a
instituição passou a seguir os passos do Instituto Histórico de Paris (IHP), baseando-se,
portanto, nas tradições de sociabilidade intelectual características do iluminismo, e
respondia as questões de cunho filosófico e pragmáticas que estavam ligadas ao contexto
regional (CORBO, 2015: 100).
Mas vale destacar que Jean-Baptiste Debret
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, que integrou a famosa “Missão

Artística Francesa” e quem fundou, no Rio de Janeiro, o que, mais tarde se tornaria a
“Academia Imperial de Belas Artes”, se tornou membro correspondente do Institut de
France em 1830, e mesmo após seu retorno à França, procurou manter relações diretas
ou indiretas com as instituições brasileiras e francesas, ou seja, da relação entre a
“Academia de Belas Artes do Institut de France”, o Instituto Histório de Paris (IHP) e o
Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB), também recebeu desta críticas duras
quanto ao segundo volume de Voyage Pittoresque et Historique au Brésil (LIMA, 2016).
Uma carta do brasileiro José Cardoso de Meneses que foi resumida no jornal
L’investigateur, e lida pelo administrador-tesoureiro Angel Renzi, na terceira classe
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do instituto histórico francês, em 20 de junho de 1842, ilustra um pouco da relção dos
brasileiros com o Instituto Histórico de Paris:
“M. Cardoso de Meneses offre de servir de toutes ses forces les intéréts
de notre 188cience au Brésil: déjà il s’est occupé de voir nos nombreux
107

Debret que havia deixado o Brasil para retornar à França em 1831, mesmo ano em que D. Pedro I
abdicara do trono em nome do filho, publicou três anos depois, 1834, o primeiro volume de Viagem
Pitoresca e Histórica ao Brasil. No ano de lançamento enviou uma cópia do livro persenteando o jovem
imperador D. Pedro II que na época contava com 8 anos, e o IHGB, então, na ocasião, era a responsável
direto por receber o livro. O Instituto, através de uma comissão do IHGB, rejeitou-a em 1840, o segundo
volume sobre os modos que os escravos eram tratados no Brasil foi duramente criticado, os membros
decidiram então ficar apenas com o primeiro volume que tratava sobre os índios.
108
Até 1836 eram seis classes de história (1ª classe: História Geral; 2ª classe: História das Ciências Sociais
e Políticas; 3ª classe: História das Línguas e das Literaturas; 4ª classe: História das Ciências Físicas e
Matemáticas; 5ª classe: História das Belas-Artes; 6ª classe: História da França). Na ocasião Michelet
apresentou alguns temas, mas apenas um foi escolhido, o de “História das Ciências Sociais e Políticas”. O
próprio Michelet havia, inicialmente, se revoltado contra essas divisões e buscou defender a maior redução
possível da história em classes. A partir de fevereiro de 1836 o número foi reduzido para quatro calsses,
“fundindo-se a primeira com a sexta e a segunda com a quarta” (FARIA, RIHGB, 1965: 91): 1ª classe:
História Geral e História da França; 2ª classe: História das Línguas e das Literaturas; 3ª classe: História das
Ciências Físicas, Matemáticas, Sociais e Filosóficas; 4ª classe; História das Belas-Artes.
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correspondants de Rio-janeiro, d’écrire à ceux qui sont élognés: il s’est
fait em quelque sorte le lieu entre eux et nous, uniquement dans l’intérêt
de la 189cience que nous cultivons et que l’Institut Historique et
Géographique du Brésil cultive avec tant se succès. Ce dévouement si
rare, si désintéressé, mérite les éloges et la reconnaissance de l’Institut
Historique. La classe partage cette opínion, et vote à l’unanimité des
remerciements à M. Cardoso de Meneses” (Apud. FARIA, RIHGB,
1965: 109-110). 109

Para esclarecer melhor essa presença dos brasileiros no Instituto Histórico de
Paris, consta, por exemplo, no L’investigateur de 1843, na parte dos “Membres
correspondants de l’étranger”, na primeira classe (première classe) os nomes de: Araújo
Lima, “viscomte d’Olinda, président de la Chambre de Députés”, Cardoso de Meneses
“(le docteur Jose) à Rio-Janeiro (Brèsil)”, Carneiro da Silva “(Jose), lieutenant-colonel, à
Ri-Janeiro (Brèsil)”, Drummond “(lechevalier Antonio MENEZES VASCONCELLOS
de), ministre plènipotentiaire du Brèsil, à Lisbonne (Portugal)”; na terceira classe
(troisième classe): Araújo Coutinho Vianna, “docteur en philosophie”, Francisco Freire
alemão, “professeur de botanique”, o médico Antônio de Miranda e Castro, João Paula
dos Santos, Peixoto da Silva, J. J. da Rocha, o segundo-secretário do IHGB, e um dos
fundadores, Emílio Joaquim Silva Maia, Vincente Torres-Homem, o médico Manoel de
Valadão Pimentel; na quarta classe (quatrième classe): o imperador D. Pedro II e o
“premier peintre de S. M. l’empereur du Brésil et de l’Académie impériale des BeauxArts de Rio-Janeiro (Brèsil)” 110. Veja que não há nenhum membro brasileiro na segunda
classe de “História das Línguas e Lieraturas” em 1843 e que a terceira classe de “História
das Ciências Físicas, Matemáticas, Sociais e Filosóficas”, ocupavam uma quantidade
maior de membros brasileiros as cadeiras do Instituto Histórico de Paris.
Pois bem, segundo Maria Alice de Oliveira Faria (RIHGB, 1965:109), o principal
responsável por esse movimento de retomada dos brasileiros ao Instituto Histórico de
Paris foi o membro da primeira classe francesa o senhor José Cardoso de Meneses, este
que foi admitido em 1835. E que passou a desempenhar, em 1842, a tarefa de reagregar

Tradução: “O senhor Cardoso de Meneses se oferece para servir com todas as suas forças os interesses
da nossa sociedade no Brasil: já se preocupou em ver os nossos numerosos correspondentes no Rio de
Janeiro, para escrever aos que ficaram de fora: fez de certa forma o lugar entre eles e nós, apenas no interesse
da ciência que cultivamos e que o Instituto Histórico e Geográfico do Brasil cultiva com tanto sucesso. Esta
dedicação tão rara, tão altruísta, merece o elogio e o reconhecimento do Instituto Histórico. A classe
compartilha desta opinião, e por unanimidade vota graças ao Sr. Cardoso de Meneses”.
110
“primeiro pintor de S. M. imperador do Brasil e da Academia imperial de Belas-Artes do Rio de Janeiro
(Brasil)”.
109
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e reorganizar os brasileiros dispersos ou desinteressados e o de apresentar os seus novos
sócios.
Em 1834 a revista do instituto histórico francês já havia lançado uma lista com os
nomes dos primeiros membros correspondentes estrangeiros do Brasil que totalizava treze
nomes entre eles Vasconcelos Drummond, Torres-Homem, Teixeira de Macedo, PortoAlegre, entre outros. Enfim, o que quero ressaltar é que dessa relação entre os membros
dos institutos históricos também se refletia como em uma relação diplomática entre os
dois países. Veja bem, na 14ª Assembleia-Geral

111

, realizada em julho de 1835, foram

lidas treze cartas de adesão de brasileiros no instituto francês, o que correspondeu um
número bastante elevado de participantes (entre eles, Januário da Cunha Barbosa, pai
fundador do IHGB, o visconde de São Leopoldo e Torres-Homem). Porém, nos anos de
1836 a 1839 o número de brasileiros que se apresentaram reduziu drasticamente sua
participação, ascilando na ordem de “um”, “três”, “zero” e “dois” para cada ano,
respectivamente. O Brasil atravessava, portanto, nos anos correspondentes, a uma crise
das regências que abalou as estruturas políticas, sociais e econômicas do país, e esse
afastamento do Brasil do Instituto de Paris se somou também a retirada de Porto-Alegre
e Magalhães da França o fizeram com que os diplomatas se dispersassem.
Ainda que o IHGB mantivesse relações com vários países europeus e americanos,
nenhum ligou-se tanto a comunidade francesa, nos seus primórdios, como o Brasil.
Mesmo diante da superficialidade da presença de brasileiros no instituto francês possa
parecer tímida (o Brasil se destaca em muitos elogios nas atas e sessões publicadas em
suas revistas), há notícias da participação dos brasileiros também nos primeiros
congressos anuais de história de Paris. A afirmativa de que o IHGB seria uma espécie de
‘irmã mais nova’ do Instituto Histórico de Paris, nos leva a crer que essa proximidade
antecede o acontecimento da fundação do IHGB em 1838, como no caso das citações
feitas aqui sobre José Carlos de Meneses e outros membros brasileiros.
Para o congresso de 1836, por exemplo, foi aceito pela assembleia-geral, proposta
por Monglave, de 1836, que o pintor barsileiro Porto-Alegre fora eleito para tratar sobre
questões relativas ao “exame dos monumentos de Herculano de Pompéia, a que grau
tinha atingido a pintura grega, comparativamente a pintura moderna” (Apud FARIA,

Neste caso, as “Assembléias-Gerais” – que não diferia das sessões em classe – promovidas pelo Instituto
Histórico de Paris, eram sessões que reuniam todas as classes
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IHGB, 1965: 116). Outro brasileiro que tomou parte nos Congressos de Paris, como corpo
diplomático brasileiro, foi Antônio de Meneses Vasconcelos de Drummond, que na
ocasião do Congresso de 1837 apresentou dois trabalhos: um intitulado “Recherches
Historiques sur l’Afrique ancienne et moderne” e outro intitulado “Histoire de la
découverte et de l’exploitation des mines du Brésil”. Além de notícias de outros
brasileirso que assistiram ao Congresso em 1837, como Luís Moutinho de Lima e
Justiniano José da Rocha. Assim, a configuração do campo historiográfico brasileiro
esteve diretamente vinculada aos esforços do IHGB.
A partir daí os congessos passam a ganhar maior fôlego e notoriedade no
transcorrer dos anos, até que se tornou, definitivamente, uma atividade de apresentação e
pesquisa a partir do século XX, o que não é menos importante cientificamente do que
outras práticas assumidas pela prática de historiador: “À l’époque où la science se
pratique « à l’échelle industrielle », les congrès constituent de véritables fabriques
internationales du savoir” (FEUERHAHN & PASCALE, 2010: 05).
A forma de “congresso” exige ainda mais um exame minucioso, pois
foi concebida como uma instituição real: a partir do “congresso”
entendido como um órgão permanente, dotado de estatutos muito
detalhados, emanaram os “congressos” entendidos como reuniões
organizado sucessivamente. Essa continuidade institucional e esse rigor
administrativo - essencial, sem dúvida, para a organização de eventos
em escala internacional - traduzem-se de maneira feliz para o
historiador por uma infinidade de documentos que esclarecem seu
funcionamento. No próprio congresso, geralmente há uma lista de
inscritos, a de membros honorários, a de oradores (às vezes com
estatísticas), a quantidade de assinaturas, a composição do comitê
organizador, a carta das numerosas comunicações feitas no congresso ,
o relatório de banquetes, excursões e outros eventos relacionados ... A
massa de dados não se presta facilmente à síntese. Isso pode explicar
por que poucos pesquisadores exploraram sistematicamente o tema dos
congressos. Além disso, essas poucas obras fundadoras são muito
esclarecedoras. Mas eles não resultaram em um fluxo de pesquisas de
longo prazo e continuam sendo as exceções. Os congressos e seus
volumes de atos continuam sendo considerados principalmente como
simples fontes primárias de conhecimento. (FEUERHAHN &
PASCALE, 2010: 06).

Aqui no Brasil, a organização do Congresso Internacional de História da América
Latina surgiu a partir de uma ideia discutida, inicialmente, no Primeiro Congresso de
História Nacional ou do Brasil (1914), que foi sediado na cidade do Rio de Janeiro,
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proposta apresentada por Afonso Arinos e Max Fleiuss 112. O Congresso Internacional de
História da América, que foi, então, realizado em 1922, adotou como eixo principal das
suas comemorações o centenário de Independência do Brasil, como ocorreu em outras
partes da América Latina. Na ocasião do mesmo Congresso seus organizadores passaram
a ambicionar, entre outras coisas, uma discussão mais sólida e aprofundada em defesa da
criação de um “anteprojeto de bases para a elaboração da História da América”
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(GUIMARÃES, 1997: 217-229). Já na ocasião do II Congresso em Buenos Aires, como
consta no relatório do volume nº 172 de 1937 da revista do IHGB, trata-se da viagem que
fizeram os sócios, Calmon e Fleiuss, ao país vizinho.
As seis primeiras Conferências Pan-Americanas que foram realizadas no período
que corresponde a Primeira República do Brasil (1889-1930), temos: Washington DC,
1889-1890; Cidade do México, 1901-1902; Rio de Janeiro, 1906; Buenos Aires, 1910;
Santiago de Chile, 1923. Havana, 1928. Observe que a V Conferência realizada no Chile
teve um intervalo maior de treze anos desde a IV Conferência devido a situação de
conflito provocado pela Primeira Guerra (1914-1918). Já as de número VII, VIII, IX e X
foram conferências realizadas, respectivamente, em Montevidéu (1933), Lima (1938), e
sendo que tivemos aquelas interrompida pela Segunda Guerra Mundial (1939-1945), e
suas atividades retornariam apenas mais tarde, somente após o conflito, em Bogotá (1948)
e Caracas (1954). O Brasil participou ativamente de todas elas.
O IHGB, contudo, também passou a representar internacionalmente, já no início
do século XX, os brasileiros na notória e emblemática instituição internacional conhecida
como International Committee of Historical Sciences (Comitê Internacional de Ciências
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Há uma no site uma edição da revista do IHGB de 1937, página 557, que trata do voto de louvor a Fleuiss
e a P. Calmón pelo modo como eles representaram o Brasil no 2º congresso Internacional de História da
América, o que reforça que foi basicamente uma “Inciativa Brasileira”: diz que “O Dr. Fleuiss lembra, a
seguir, que o Congresso Internacional de História da América é um ainiciativa brasileira, acrescentando
que partiu de uma proposta sua e de Affonso Arinos, apresentada ao Primeiro Congresso de História do
Brasil, em 1914. (…) Em resultado verificou-se em 1922 a primeira assembleia realizando-se agora em
Buenos Aires”. Na página 559 da mesma edição da revista Max Fleuiss acrescenta: “Em 1922, no Rio de
Janeiro, ao ser comemorado o centenário da Independência do Brasil, se reuniu o Primeiro Congresso
Internacional de História da América, cuja origem foi proposta e apresentada por mi e pelo inesquecido
Affonso Arinos de Mello Franco, quando o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, do qual me orgulho
de ser o primeiro secretário perpétuo, celebrou, em 1914, o Primeiro Congresso de História do Brasil”
(RIHGB, 1937: 557).
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Explico que mesmo diante dos vários desafios enfrentados neste período foi estabelecido também que
todos os países que fossem aderir ao plano deveriam cumprir no prazo de mais ou menos três anos com o
estabelecimento dos seus comitês locais que seriam, então, os responsáveis pela indicação dos seus
pricnipais autores, o que deveria estar pronto antes do Segundo Congresso Internacional de História da
América que estava marcado para ocorrer em outubro de 1925 em Buenos Aires (Argentina)

193

Históricas), fundada em 14 de Maio de 1926, que tinha o objetivo de reunir, aproximar e
centralizar, sem abrir mão da sua heterogeneidade, os historiadores numa escala mundial.
No momento da sua sessão de inauguração esteviveram presentes, como representantes
direto do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, o secretário de legação permanente
do Brasil na Liga das Nações, Silvio Rangel de Castro.
As tensões diplomáticas também refletiram os congressos internacionais. Como
as tensões entre Alemanha e França que, após a era de Briand-Stresemann
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, como

explica um artigo publicado em 2010 na Revue Germanique Internationale pelo
historiador Agnes Blänsdorf, onde trata da crise Germânica das relações internacionais.
O que ele chamou de “science war”. O artigo intitulado originalmente “Une collaboration
scientifique ‘dans un esprit vraiment ecuménique et international’: Les congrès
internationaux d’historiens et le Comité International des Sciences Historiques dans
l’Entre-deux-guerres” demonstra a descrença nas ciências alemãs e sua tentativa, por
parte do Ministério das Relações Exteriores, desde 1921, na recuperação da sua
credibilidade científica internacional, “de trouver moyen de surmonter le fossé avec le
monde scientifique international”
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(BLÄNSDORF, 2010: 209). Henri Pirenne que

mantinha uma relação amigável com alguns alemães antes do início da Primeira Guerra
(1914), nos anos 1920 passou a adotar uma postura de crítico ferrenho as atitudes dos
alemães por causa da guerra e dos perigos do seu pensamento racial.
O norueguês M. H. Koth, que em 1926 assumiu como primeiro presidente do
Comitê Internacional de Ciências Históricas, no Congresso de Bruxelas faz um alerta a
respeito dos perigos que asseveravam as questões de “raça superior” e “raça inferior” que
circulava dentro da Europa. Na ocasião ele propôs discutir as possibilidades de
organização para o próximo Congresso, que estava marcado para 1928 em Oslo. O que
incluía o retorno da Alemanha nos eventos, o que não foi bem aceito pelos seus
integrantes que contestaram tal atitude. Se ndo assim, a criação do Comitê Internacional
de Ciências Históricas, passou a deliberar sobre os locais e organização dos eventos, além
da sua atuação no campo da diplomacia. Segundo Blänsdorf, havia sido discutido a
possibilidade do retorno da Alemanha, mas a França, segundo ele, fez linha grossa a essa
proposta. Mas Henri Pirenne e os ingleses, na ocasião, se fizeram compreensíveis e mais
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Ocupou o cargo de primeiro-ministro alemão em 1923, e recebeu o prêmio Nobeu da Paz por atuar na
reconciliação entre Alemanha e Frana.
115
Tradução: “encontrar uma maneira de superar a lacuna com o mundo científico internacional”.
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flexíveis a essa proposta. Já os EUA exigiu que os seus investimentos só fossem liberados
se os alemães pudessem ser reconduzidos a sua participação nos Congressos. 116
Por fim, temos ainda que na ocasião do VI Congresso Internacional de Ciências
Históricas, na Universidade de Oslo, quando foi anunciado a fundação dos Annales, onde
pela primeira vez havia se reunido todos os países que haviam participado diretamente
dos conflitos da Primeira Guerra Mundial. 117
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CHARGES COMO DOCUMENTOS HISTÓRICOS A PARTIR DO
EXEMPLO DO GOVERNO COLLOR (1990-1992)118

Cristian de Paula Sales Moreira Junior
RESUMO: O objetivo deste estudo é uma leitura das representações de Fernando Collor
e os processos que envolvem seu governo, de 1990 a 1992, nas charges da Folha de São
Paulo. Tentamos identificar, a partir deste recorte, a maneira como as charges são e atuam
como documentos do processo histórico brasileiro. A narrativa se constrói tendo a partir
do diálogo, a todo momento, entre os elementos do tripé básico que orienta o trabalho de
todo historiador: fontes históricas, historiografia e teoria histórica. As charges são
apropriadas, aqui, como fontes históricas. Para isso se fez necessário, nesta pesquisa,
refletir sobre a relação das charges com o contexto do período, com a imprensa e com a
própria ciência História. Ao se fazer uma análise historiográfica, percebe-se que a
historiografia tradicional relegou as imagens uma posição de subalternidade em uma
“hierarquia” das fontes históricas. Este fenômeno é uma herança histórica do iluminismo
que priorizou o texto. Esta visão, no presente momento, está quase superada pelos
historiadores, mas ainda exige avanços.
Palavras-chave: Governo Collor; charges; História da Imprensa.

Não podemos nos esquecer de que as charges, mesmo possuindo dinâmicas e
atribuições que lhes são próprias, são veiculadas em jornais e refletem, dialeticamente,
suas condições. Estes veículos de mídia impressa, aqui como em outros casos, são um
importante meio de comunicação e organização política. Em específico, na Folha de São
Paulo, mas em qualquer outro veículo de imprensa, em geral, a informação é veiculada
de três possíveis formas: na disposição do material do jornal; na dinâmica em favor ou
contra os agentes da atualidade, sob a qual as charges fazem todo sentido; e na
organização narrativa do objetivo, que se evidencia na narrativa, também construída pelas
charges.
Acreditamos, aqui, que esta narrativa das charges é, de fato, uma produção
simbólica da realidade, e não apenas uma tentativa de a reproduzir. Tétu (1997), diz que
o jornal “faz acreditar”. Não especificamente nos fatos veiculados pelas notícias e
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Cristian de Paula Sales Moreira Junior, mestrando do Programa de Pós Graduação em História da UFG,
sob orientação de Ivan Lima Gomes.
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informações, mas em uma “realidade” produzida por ele. Também acreditamos que “o
jornal constrói o acontecimento” (Véron, 1981).
Em um tempo não muito distante, muitas pessoas tinham o hábito de nas primeiras
horas do dia olharem os jornais. Isto pode ser projetado sobre a época do governo Collor,
e até mesmo aos dias de hoje (mesmo que, pela intuição, acreditamos ser mais raro).
Poucas pessoas deixam de olhar as charges do dia. Eu mesmo, quando era criança, sempre
pegava os jornais para ver as charges, mesmo que não entendesse muito bem o que elas
queriam dizer, ou as mensagens que transmitiam. Este fenômeno acontece por que a
charge não requer o mesmo tempo que o texto para leitura. Sob a lógica do capitalismo,
no dia-a-dia, de que “tempo é dinheiro”, isto é muito importante. Nem mesmo uma
habilidade de leitura, levando-se em consideração o caráter imagético das charges (de
simultânea compreensão), é necessária.
Para entender a charge, no entanto, é necessário estar inserido no contexto em que
ela atua e representa, se não a nível empírico, ao menos a nível de estudos históricos. É o
que pretendemos neste trabalho. Isto acontece porque as charges, apesar de sua aparente
fácil compreensão, dependem de certas “chaves” (Liebel, 2005) de interpretação que
apenas o contexto histórico (em nosso caso, nacional), pode fornecer. E, apesar de possuir
elementos em comum, é necessário destacar, também, que existe diferenças entre charges
e caricaturas. As caricaturas se referem a apenas um indivíduo, representando de forma
exagerada os traços estéticos mais marcantes do mesmo, enquanto as charges representam
um contexto, uma situação política (ocupar posição de destaque no debate público é,
segundo Rodrigo de Sá Motta, ocupar destaque nas charges). Em outras palavras, há
caricatura nas charges, mas não o inverso.
É nosso objetivo, ao mesmo tempo, trabalhar as charges de forma dialética. Esta
abordagem se explica pela impossibilidade de imparcialidade das charges: carrega as
ideias e “preconceitos” (ou visão de mundo) de seu autor, bem como determina e é
determinada pela linha editorial do meio em que é inserida. De acordo com Rodrigo Pato
de Sá Motta, as caricaturas - e projetamos o mesmo para as charges-, servem para
expressar o ponto de vista do periódico sobre os temas em debate, como se ilustrassem a
posição política do Jornal. No entanto, o caricaturista (ou o chargista) está, ao produzir
sua arte sobre temas políticos, apresentando também um ponto de vista que lhe é próprio.
Sua produção se torna, assim, um instrumento político, também atuante. Uma forma de
intervenção do autor no debate público. Um certo tipo de autonomia existe. Neste sentido,
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justifica-se as charges como uma fonte legítima para análises históricas, assim como as
matérias jornalísticas também foram por muito tempo, e ainda são.
Vinícios Liebel, em 2005 mestrando em História pela UFPR e bolsista do CNPQ,
propôs metodologia simples para análises de charge, que apresentaremos aqui em dois
pontos: O primeiro é a percepção das características do meio no qual as charges são
produzidas. A linha editorial dá ao historiador a noção de qual público as charges
pretendem atingir. “Uma charge veiculada no Völkischer Beobachter, jornal oficial do
Partido Nazista, jamais falaria bem de judeus e comunistas em detrimento dos nazistas.
Assim sendo, é de se supor que nem judeus nem comunistas fossem compradores
regulares do diário em questão. ” (Liebel, 2005). Acrescentamos: a não ser como forma
de se informar sobre os ataques do grupo rival, ou para pesquisas críticas. Os jornais, para
nós, são entendidos como aparelhos de hegemonia. O segundo é perceber qual a
composição da charge, levando especialmente em consideração o lugar onde a charge é
ambientada, as mensagens contidas no segundo plano, até mesmo as expressões dos
personagens. Faz-se necessária a caracterização dos personagens de forma a se
reconhecê-los. Os artistas utilizam, para isto, o artifício da caricatura, “um desenho
humorístico satirizando os principais traços do retratado, mas sem exageros, pois assim o
reconhecimento fica falho”. “O teor da charge, entretanto, se encontra nos traços não
permanentes. Constituem os traços não permanentes das caricaturas aqueles utilizados
pelo desenhista para demonstrar as emoções dos personagens” (Liebel,2005).
As grandes armas das charges, entretanto, não são os detalhes técnicos: trata-se
do humor que atua como “agente corrosivo” (palavras do autor). Necessário
interseccionar aqui, com o humor. Umberto Eco estabelece uma relação entre humor
(riso) e perda de medo. Sigmund Freud também possui reflexões a este respeito. Humor
seria, para Freud, o prazer por, em poucos momentos, sentir-se livre das “amarras sociais
a que estava atado”.
Entendemos que a sociedade possui um imaginário que é moldado e influenciado
por, entre outros agentes, jornais e as charges que neles estão. O “rir” de um político, ou
de uma situação política, pode “minar” a autoridade que estes agentes exercem sobre a
população e suas opiniões. Desta forma, ao estudar as charges, estamos estudando
aspectos de toda uma sociedade, ou de um setor dela, e as opiniões que determinam e são
determinadas por elas.
Tendo em vista o que nos propomos a estudar, e o problema pelo qual partimos,
percebe-se que os campos da História com os quais esta pesquisa dialoga são os da
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História do Tempo Presente, História da Imprensa, História e Humor e História e Imagem
(em um sentido limitado, pois nos referimos apenas às charges). Passaremos para uma
breve apresentação de como nossa pesquisa interseciona estes campos. Mas antes, uma
breve colocação histórica das charges no Brasil.
Importante para reflexão sobre o tema a obra da professora Isabel Lustosa. A
autora discute o “mito da cordialidade”, expressão duramente criticada e que tem origem
no livro clássico “Raízes do Brasil” de Sérgio Buarque de Holanda. Esse mito elabora
uma certa pacificidade do brasileira diante de conflitos, uma certa tendência para a não
violência, consequência da ausência de uma tradição revolucionária. Também fariam
parte deste “mito” o chamado jeitinho brasileiro, a impressão pessoal em relacionamentos
públicos, dentre outros fatores. Esse mito teria, segundo a autora, sido duramente
criticado pela esquerda marxista por ignorar a violenta relação entre Estado e cidadãos no
Brasil que, em Sérgio Buarque, é tida como uma espécie de projeção do patriarcado
familiar.
Mas o interessante para nós aqui é que, para a autora, uma confirmação aparente
é lançada sob a tal tese do mito da cordialidade: a caricatura brasileira. Para ela, neste
artigo de 1998, a crítica à política e aos políticos da caricatura teria sido sempre cordial.
Poderia ser, talvez, uma espécie de “amortização” da sua atividade. Para ela, nem mesmo
os presidentes mais tiranos da república haviam sido “massacrados pela caricatura”.
A autora parece intuir que, por causa da forte censura da ditadura militar (de 1964
a 1985), era de se esperar uma certa movimentação crítica mais forte das charges e
caricaturas que voltam aos jornais no chamado período de redemocratização. Isto não
ocorreu. Embora reconheça a dinâmica do processo de abertura política - isto é, um
processo tutelado, dirigido pelos próprios militares, o que faz com que as charges e
caricaturas se concretizem num momento em que a Ditadura já havia sido aparentemente
concluída -, a autora aposta na tese da cordialidade.
Existe, para a autora, o elemento do humor desde os primórdios da imprensa
brasileira. Ela aponta que, mesmo no século XIX, quando dos jornais com teor sério e
preocupado com mudanças sociais profundas, havia um espaço, por mais que mínimo,
para uma certa ironia humorística com a situação, ou com os políticos que a
representavam.
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Destaca-se que a caricatura só se torna um elemento frequente, parte constitutiva
da imprensa, a partir de 1837, quando da revista ilustrada Lanterna Mágica. Interessante
que, até o final do século XIX a caricatura brasileira era produzida principalmente por
estrangeiros, dentre os quais os italianos Ângelo Agostini (que chega ao Brasil em 1867)
e Luigi Borgomaniero.
Ângelo Agostini com sua Revista Ilustrada (1876 - 1898)119 representa, para a
autora, uma inflexão no estilo do humor de imprensa no Brasil. Além de ter fundado
várias outras revistas, deixou seguidores que continuaram a trabalhar nos caminhos
abertos por ele. No entanto, com o desenvolver do processo histórico, o humor
permaneceu (nas palavras da autora) uma “alternativa contra a violência do regime” e,
assim, uma linguagem consolidada na imprensa.
Para a autora, ainda, uma caricatura “genuinamente brasileira” nasce na virada do
século XIX para o XX, com Raul Pederneiras, Kalixto e J. Carlos. Com estes, a caricatura
passa a adquirir um caráter mais formalizado da interpretação de cada autor sobre a
situação política, bem como é evidenciada a diferença nos traços e no estilo. O principal
alvo das críticas chárgicas do momento eram o presidente Hermes da Fonseca,
consagrado com chiste na imagem de “Dudu da urucubaca”.
Se o nascimento da república é o momento do nascimento da “verdadeira
caricatura brasileira” e seu apogeu, a partir do governo Vargas a situação muda um pouco.
Este momento está associado ao desenvolvimento de novas tecnologias de imprensa que
possibilitam um maior uso e disseminação de imagens, reduzindo o espaço das caricaturas
e charges. Nesse período, apesar da violência contra comunistas e integralistas, presos
políticos no geral, bem como pelo contexto da Revolução de 1930 que já em si violento,
Vargas não protagonizou uma imagem negativa nas caricaturas. Talvez pelo fato de
contar com o Departamento de Imprensa e Propaganda, o fato é que, com a
implementação da legislação trabalhista, a imagem que se consagrou de Vargas, segundo
a professora Isabel Lustosa, é a de “pai dos pobres”.O que queremos demonstrar, na
verdade, é a forma como as charges e as caricaturas não só refletem uma realidade
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A mesma revista serviu um papel importante ao acompanhar os processos e conflitos quando da
instauração da República no Brasil, segundo a autora. “Detalhista, a Revista fazia a crônica dos
acontecimentos políticos da semana na página central, em seqüências de desenhos que fazem lembrar as
modernas histórias em quadrinho” (LUSTOSA, 1998). Parece também haver uma mudança de
posicionamento de crítica, para com os políticos da monarquia, para de glamourização para os políticos da
república.
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política, como geralmente se acredita no senso comum, mas intervém no cenário político
ao mesmo tempo, embora no artigo a professora não reproduza uma charge sequer.
A exemplo disto, a autora destaca em seu artigo que o que mais chamava atenção
nas caricaturas sobre Vargas era o seu “continuísmo” ou o ímpeto de permanecer do
poder.Após o golpe de 1964, a produção chárgica teve que driblar os aparelhos de
censura. Importante, na época, é O Pasquim (Rio de Janeiro) que reunia um grupo de
jornalistas e caricaturistas que, com humor e irreverência, criticavam o golpe, o regime e
as elites brasileiras que se identificavam com eles. Importante, para nós também, é o fato
de que este periódico viria a influenciar os chargistas que apresentamos nesta dissertação,
como herança histórica. Interessante que, já na época em que o artigo foi escrito, a autora
já destacava um certo caráter de “crise” da produção chárgica, que passa a ocupar um
lugar talvez menos importante do que quando da sua primeira e segunda fases. Mesmo
assim, reconhece algo que estamos tentando estabelecer aqui: as charges e as caricaturas
continuam sendo uma expressão importante da imprensa.
Mesmo assim, o que existe de mais especial nas charges não são seus detalhes
técnicos, mas o humor como uma espécie de “agente corrosivo” (palavras do autor).
Necessário interseccionar aqui, com o humor. Umberto Eco, então, estabeleceria, para o
autor, uma relação entre Humor (riso) e a perda do medo. Ele desenvolve uma intersecção
com o proposto por Umberto Eco a partir de Freud. Na teoria freudiana do humor, o
psicanalista acreditaria no riso como uma ferramenta liberalizante de emoções e
sentimentos reprimidos. Uma espécie de válvula de escape psicológica que promove
prazer justamente por romper com determinadas tensões de estresse emocionais causadas
por situações sociais, relações afetivas, dentre outros. Ou seja, o Humor, em Freud, seria
o prazer por, em poucos momentos, “sentir-se livre das amarras sociais a que estava
atado”. O autor conclui que a sociedade é moldada por um imaginário que é influenciado
pelos jornais e pelas charges que eles contêm. Rir de um político, de uma ação, ou de um
agente de poder mina a autoridade que este exerce sobre a população e sobre o
“imaginário”. Desta forma, ao estudar as charges estamos estudando características de
toda uma sociedade, ou de um segmento dela, e o imaginário que a determina e,
acrescenta-se, é determinado por ela.
Elias Saliba destaca que “o humor é parte essencial da natureza humana”. Talvez
por isso seja tema de estudo dos mais variados campos da ciência, embora na História
ainda seja pouco reconhecido. O artigo do professor caminha no sentido de validar a
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constituição de campos de estudo para o tema da História Cultural do humor. Interessante
para nós é que, por mais que as pesquisas nessa área sejam ainda inconclusivas ou em
vias de realização, o riso, ou em última instância o humor em si e suas mais variadas
formas e expressões (como as charges, por exemplo) não tem seu valor nas piadas, nas
chamadas “incongruências” da realidade, mas sim em uma relação, ou melhor, em uma
“interação social”. Reconhecemos que a linguagem, inclusive a visual, é elemento
fundamental do processo, embora o limite da dissertação não nos permita aprofundar
sobre o tema, ao invés de apenas passar por ele. Importante também que o professor traz
à discussão a tese de Habermas em que a leitura, mas também os impressos,
possibilitaram a formação de uma opinião pública que se projetasse das esferas literárias
para a esfera pública propriamente. De fato, “Ler” não se refere só a textos, e faz parte
das nossas ideias que as charges contribuem para uma politização na esfera pública das
situações políticas, ou da realidade política.
Numa tentativa de releitura, a partir de novos caminhos, do início do século XX,
o autor destaca a representação humorística brasileira. Acima de tudo, destaca-se que o
humor e o riso são fundamentalmente históricos. No entanto, as charges estão muito além
do humor. Ou melhor, elas não são só humor. São o que, então?
Passamos aqui para uma constatação que vem sido construída nas entrelinhas
deste trabalho até aqui: não se pode desvincular as charges da imprensa, onde elas estão
inseridas e submetidas a um conselho editorial. Mas isto acontece também por que a
interpretação das charges exige, geralmente, um conhecimento sobre fatos ocorridos na
sociedade. Por isso, é importante que se fique atento às notícias e aos fatos importantes
que veiculam na imprensa em que as charges são produzidas. Existe uma forma dialética
com que a leitura das charges pode induzir a leitura das outras notícias dos jornais. Pois
bem, os jornais já estão comprados. Como já mencionado anteriormente, eles atuam como
mais do que uma mercadoria: eles objetivam o convencimento da população, a influência
da opinião pública. Então as charges induzem os leitores a lerem as outras notícias, não
pelo consumo, mas pelo convencimento.
Concordamos com uma ideia central que atravessa livro “História e Imprensa:
representações culturais e práticas de poder”, organizado por Lúcia Maria Neves, Marco
Morel e Tânia M. Bessone: a de que veículos de imprensa não apenas refletem ou se
“colam” a realidade, a se tornar uma espécie de anexo ou apêndice, isto é, um meio de
transmissão das informações com os quais os verdadeiros fatos e acontecimentos não
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possuem nenhuma dependência; mas constituem, na verdade, a própria realidade, como
parte integrante dela, sendo determinada e determinante ao mesmo tempo. É uma
concepção dialética que será melhor explicada no capítulo 2 desta dissertação. A relação
entre História e imprensa se torna, então, uma relação tensionada.
Não é de hoje que se constata, tradicionalmente, os dois campos para o estudo das
relações entre História e Imprensa, a saber: a) História da Imprensa, que procura
historicizar a imprensa, isto é, contextualizar o processo de desenvolvimento histórico
dos órgãos de imprensa e abordar suas principais características e problemas; b) História
através da imprensa, onde se circunscreveriam trabalhos que tomam a imprensa como
fonte primária, ou ainda secundária, para a pesquisa em História.
Mas o problema fica ainda maior quando o período histórico que se propõe a
estudar é muito recente, ou melhor, se insere no campo da História do Tempo Presente.
É consagrada a leitura de Hegel de que “a coruja de minerva só levanta voo ao
entardecer”, querendo dizer que os especialistas, principalmente da História e da
Filosofia, só podem definir um processo (ele entendia que todo processo só pode ser
observado como um Todo) quando ele já se conclui. Como podemos fazer isto, então, se
as consequências do processo histórico que nos propomos a estudar aqui neste trabalho
parecem estar em movimento até hoje?
As professoras da Universidade Federal Fluminense fizeram uma entrevista
interessante com o Professor Henry Rousso, especialista em História do tempo presente,
em 2018. Elas ressaltam que “Nos últimos anos, [o professor] tem se dedicado ao estudo
da história da memória coletiva e dos usos do passado, campo que ajudou a construir. ”
(MULLER, IEGELSKI, 2019).
O professor coloca, na entrevista, que a História do Tempo Presente está, nos
últimos anos, cada vez mais a ser identificada como o que ele chama de “história pública”,
isto é, um campo do conhecimento mais popularizado (acrescentamos que com um certo
teor de vulgarização, mas não que isto seja ruim), para além dos limites acadêmicos. Isto
se deve a uma certa relevância social de temas recentes na História da humanidade, como
no Brasil, por exemplo, a saída da ditadura militar, as lutas e os processos de
redemocratização, o esforço para criação de um projeto nacional, dentre outros fatores.
O professor mostra ao longo da entrevista que, enquanto os historiadores de
épocas antigas têm de se projetar no período estudado, tentar se aproximar dele e das suas
experiências, na tentativa de alcançar a maior verossimilhança dos fatos, fenômenos e
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processos, o historiador do tempo recente têm de fazer um certo movimento inverso:
tentar se afastar do seu próprio tempo, das testemunhas, dos “atores históricos” que ele
mesmo presencia, interroga ou pesquisa.
Nesse movimento está a tentativa de alcançar um “equilíbrio” entre experiência e
conhecimento, isto é, entre o que a testemunha narra de acordo com sua vivência, com as
lembranças e memórias subjetivas, e aquele passado que para o historiador é estranho,
exterior.
A História do Tempo Presente, tem como objetivo, segundo o professor, destacar
o caráter mutante de nossa relação com os fenômenos históricos ou políticos, bem como
do passado, e, ao mesmo tempo, “relativizar” aquilo que aparece para as pessoas, no
presente, como “novo”.
Em entrevista mais antiga, no ano de 2009, o professor explica que existem duas
maneiras de definir o campo História do Tempo Presente. A primeira maneira está
relacionada com a criação, na França, do Instituto de História do Tempo Presente (IHTP)
entre 1978 e 1980. Este instituto tinha como objetivo trabalhar História Contemporânea
no seu sentido etimológico, isto é, uma História em que o historiador investiga seu próprio
tempo, sua própria experiência histórica, e com testemunhas vivas. Investigar a História
ao mesmo tempo em que ela caminha. Caminhar com ela.
A segunda maneira está justamente na confusão do termo “Contemporâneo” pois
que, na historiografia francesa, ele se desvincula de sua significação direta e passa a se
referir a um recorte no tempo histórico que se inicia com a Revolução Francesa. Esta
interpretação certamente influenciou os cursos dos programas de departamento em
História das universidades brasileiras.
Importante reflexão sobre o campo da História do Tempo Presente é desenvolvida
pelo professor da UFRJ, Carlos Fico, ao tratar dos “fundos documentais” produzidos pelo
regime militar a partir da noção de “eventos traumáticos”.
O professor destaca que o conhecimento histórico produzido no campo da História
do Tempo Presente pode vir a conflitar com o testemunho daqueles que viveram os
fenômenos que o historiador está procurando explicar. Isto acontece por causa de certa
natural “imbricação” da História do Tempo Presente com a política. Na política, recortase a experiência histórica de acordo com interesses ideológicos, principalmente na
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opinião pública e no senso comum, o que pode vir a gerar conflito com a explicação
narrativa dos historiadores.
Esse conflito existe também na historiografia. O professor destaca que desde a
Antiguidade, passando pela Idade Média e chegando à Era Contemporânea, o testemunho
ocular da experiência histórica tem grande valor. Historiadores que vivenciaram os
fenômenos históricos que se propõe a estudar se colocam como mais qualificados para
explicá-los.
Com o passar do tempo, na historiografia moderna e contemporânea, a pretensa
objetividade que surge nos interesses do fazer histórico passam a desqualificar o
testemunho ocular por considerá-lo imerso nas contradições que se propõe e, portanto,
impossível de fazer uma análise imparcial. “O historiador presente aos acontecimentos,
outrora o fiador da narrativa verdadeira, tornou-se suspeito de envolvimento, de
tendenciosidade” (FICO, 2012). Hoje o movimento da historiografia parece retomar o
entender da impossibilidade de imparcialidade no universo do pensamento e, por tanto,
no fazer histórico. Mas as consequências e limites para deste entendimento para a História
do Tempo Presente está ainda em movimento.
Apesar de ter sido eleito com mais da metade dos votantes, 35 milhões de pessoas,
com o tempo Collor foi perdendo o prestígio popular, cada vez mais acusado de corrupção
e perdendo a governabilidade, isto é, a capacidade de governar o país.
Alguns autores destacam que o processo de impeachment do então presidente
Collor ainda é motivo de controvérsias, naquela época e podemos projetar para hoje, entre
os estudiosos. Essas controvérsias se acentuam pelos eventos recentes da História do
nosso país. Eles levantam que muito pouca atenção o tema da corrupção havia
conquistado entre os estudos acadêmicos que privilegiaram, por muito tempo,
características pessoais do presidente ou características muito específicas de seu governo
e das circunstâncias.
Discutindo a personalidade e a imagem simbólica do presidente, destaca-se que
muitos estudiosos apontaram ser estes os fatores essenciais para que o impeachment
houvesse ocorrido. Alguns autores, como Skidmore, apontam até para uma “identidade
política esquizofrênica” de Collor.
Essas interpretações abordam interessante fator de que Collor representava uma
espécie de choque contraditório entre um mundo tradicional, do qual pertencia por causa
da família e suas relações com a política de Alagoas, e um mundo moderno, devido aos
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seus estudos em Brasília e na região sudeste, bem como seu envolvimento com os serviços
de comunicação de massa (também pela família) e seus dois primeiros casamentos com
mulheres que, de certa forma, representam cada uma um tipo de padrão social. Destacase que, em Collor, houve importantíssimo fator de marketing político até então nunca
antes visto na história política brasileira.
Para estas interpretações que privilegiam as características pessoais do então
presidente, destaca-se que a edição de inúmeras Medidas Provisórias, e seu uso como
instrumento político de não negociação, são um reflexo de sua personalidade autoritária,
“mandona”
Os autores constatam que a bibliografia que analisa o processo de impeachment
do presidente Collor em 1992 pelo ponto da vista das instituições políticas brasileiras é
pequena se tomada em comparação com a quantidade de especialistas que existem nas
academias nestas áreas.
Para estas interpretações, o presidencialismo seria mais tendente ao conflito e
colapso, embora exista uma aparência de estabilidade e de “renovação dos quadros
dirigentes”. No entanto, ele pode significar, também, uma ruptura brusca entre governos,
e impedir uma certa continuidade de projetos para o país, o que causa certa dificuldade
de estabilidade econômica, dentre outros fatores. Neste sentido, existiria sempre um
conflito entre a Presidência da República, com um caráter naturalmente mais
centralizador, e uma série de outras instituições políticas, reguladoras ou não, que atuam
no sentido de descentralizar o poder, dissipando-o e capilarizando-o pelo sistema. Em
teoria, este conflito se estabeleceria para o equilíbrio da democracia, mas na prática ele
potencializa o conflito e a inércia de projetos para o país. A questão é que, nesta
interpretação, a personalidade do presidente simplesmente desaparece.
O contexto histórico em que as charges são produzidas na imprensa, e que elas
mesmas evidenciam, é de crise. Acreditamos, neste trabalho, que tal crise seja a de
hegemonia burguesa, em conjunto com dissensões inter-burguesas (Poulantzas) no
projeto neoliberal, o que gera a fragilidade da democracia recém instalada. Os dois
principais obstáculos à construção de uma hegemonia burguesa neoliberal foram: a
instabilidade monetária, com índices de inflação muito altos; e o avanço da esquerda
(principalmente Lula). Estes fatores são o tempo todo representados nas charges, bem
como crises e polêmicas mais “setoriais” do governo, o que representa a recomposição
da unidade das classes dominantes em novas bases, assumindo, aqui, a imprensa
produtora das charges (Folha de São Paulo) como um aparelho de hegemonia
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representante da burguesia nacional, mas, dialeticamente, também representante de si
mesma.
Em geral, desencadeia-se uma coalizão, tanto entre aparelhos de hegemonia
vinculados a esquerda e a direita, quanto seus respectivos mecanismos de imprensa, que
se baseou na insatisfação das diversas frações de classe com o governo Collor. Esta
insatisfação é demonstrada de forma contraditória nas charges pois, superando uma
primeira fase em que boa parte, se não as totalidades, destas charges publicadas na Folha
de São Paulo, simpatizaram-se com a candidatura, este periódico passa, ao longo dos dois
anos de mandato, a assumir uma posição diferente com vistas a fortalecer as pressões para
sua retirada. É nosso pressuposto, para o desenvolvimento deste trabalho, que até a
burguesia, representante do capital nacional, temia que a impopularidade já estabelecida
no primeiro ano do governo se tornasse um descrédito do neoliberalismo.
Esta coalizão que incluía estes periódicos, posicionados a favor do capital
nacional, significa, basicamente, um montante de interesses divergentes unificados
momentaneamente pela remoção do governo, mas com expectativas futuras bem
diferentes. Era uma convergência momentânea, mas uma divergência orgânica.
A luta pelo impeachment também poderia ser uma maneira de cada aparelho de
hegemonia se qualificar politicamente para a sucessão de 1994, articulando apoio entre a
mídia e a imprensa, por isso o papel fundamental assumido pelos jornais e suas produções
de charge neste confronto político. O assunto em destaque nas discussões públicas
consequentemente ocupa destaque nas charges. Assim, a aliança se desfez logo nos
primeiros meses do governo Itamar, desencadeando uma crise de representação política
e triunfando o projeto neoliberal.
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O FILME “HANNAH ARENDT” DE MARGARETHE VON
TROTTA: UMA ANÁLISE DO NOVO CINEMA ALEMÃO A
PARTIR DOS ESTUDOS DE LINGUAGEM DE MIKHAIL
BAKHTIN

Dayana Pereira Lopes da Silva120
RESUMO: Objetivo deste trabalho é desenvolver uma análise do filme” Hannah Arendt:
Idéias que chocaram o mundo” (2012) de Margarethe Von Trotta, tratando a obra filmica
como gênero narrativo e discursivo, utilizando como aporte teórico os estudos de
linguagem de Mikhail Bakhtin em Marxismo e Filosofia da Linguagem, afim de
compreender o cinema como ferramenta de aprendizagem quando a finalidade da obra
cinematográfica é expressar as experiências vividas dos sujeitos em um acontecimento
histórico.
Palavra-chave: Gênero, dircurso, linguagem e cinema.

Introdução

A situação politica e social do pós Guerra, impulsionou a necessidade de
repensar formas de representação, com objetivo de discutir as preocupações e rastros de
memória causados pelos traumas da guerra os quais tencionavam ir além da produção
historiografica. O cinema de fato exercer-á a função de gênero narrativo, cuja finalidade
também concerne em partilhar e aprender as experiências no tempo. Tendo em voga os
acontecimentos da guerra e pós guerra

surge na Alemanha após o Manifesto de

Oberhausen em 1962 assinado por 26 cineastas e jornalistas durante a oitava edição do
Festival Nacional de Curtas-Metragens de Oberhausen, o novo cinema alemão, que
buscava o novo com autenticidade, reproduzindo acontecimentos e pessoas “reais” ,
provocando o publico á voltar suas reflexões para os processos políticos e sociais e dos
tempos sombrios da segunda guerra mundial, numa roupagem mais realista e contrária
ao modelo hollywdiano, ou seja , queriam construir um campo novo em ideologia e
estética.
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A fim de refletir o cinema como gênero narrativo e ferramenta de estudo de fatos
históricos de forma didática, o objeto de análise é a obra cinematográfica um drama da
roteirista e diretora Margarethe Von Trotta, “Hannah Arendt” ( 2012).
Margarethe Von Trotta diretora nascida na Alemanha durante a Segunda Guerra
em 1942, atriz e roteirista é considerada umas das importantes figuras femininas do novo
cinema Alemão, tem em seu currículo fílmico diversos trabalhos de caratér autobiográfico
entre eles cito Rosa Luxenburgo ( 1986), As Mulheres de Rosentrasse ( 2003) e Hannah
Arendt: Ideias que chocaram o mundo ( 2012) .

O Novo Cinema Alemão

A obra de Von Trotta trás a tona as consequências do nacional socialismo na
Alemanha, como uma das características peculiares do Novo Cinema Alemão, lançando
em 2012 essa obra fílmica que contempla os objetos do cinema do pós-segunda guerra,
que é deixar de lado a representação de uma Alemanha provinciana, que continua a viver
seus costumes mesmo depois de todos os horrores da segunda guerra.
O Novo Cinema Alemão foi uma reação contraria ao Heimatfilme, um estilo de
filme que retratava a valorização da vida simples do campo alinhada ao patriotismo
expressado pela população após 1945. O novo cinema defendia uma representação da
vida no pós guerra mais realista e menos suave, espelhado no que já estava sendo
produzido na França o Nouvelle Vague, intenção era a produção de uma arte que
instigasse o interesse do telespectador a refletir sobre cultura , arte e politica.
Em fevereiro de 1962 durante um festival de curtas-metragens Oberhausen um
grupo de 26 cineastas publicou um manifesto:
O colapso do cinema convencional alemão há muito tempo impede uma
atitude intelectual e o rejeitamos em suas bases econômicas. O novo
cinema História do cinema mundial 313 tem, assim, a chance de vir à
vida. Em anos recentes, curtas-metragens alemães, realizados por
jovens autores, diretores e produtores, receberam inúmeros prêmios em
festivais e atraíram a atenção de críticos de outros países. Esses filmes
e o sucesso por eles alcançado demonstram que o futuro do cinema
alemão está com aqueles que falam uma nova linguagem
cinematográfica. Como em outros países, o curta-metragem na
Alemanha tornou-se um espaço de aprendizado e uma área de
experimentação para o filme de longa-metragem. Declaramos que
nossa ambição é criar o novo filme de longa-metragem alemão. Esse
novo filme exige liberdade. Liberdade das convenções da realização
cinematográfica. Liberdade das influências comerciais. Liberdade da
dominação do interesse de grupos. Nós temos idéias intelectuais,
estruturais e econômicas realistas sobre a produção do Cinema Novo
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alemão. Nós estamos prontos a correr os riscos econômicos. O velho
cinema está morto. Nós acreditamos no novo cinema. (Oberhausen, 28
de fevereiro de 1962).( apud CÁNEPA, 2006, p. 311)

Alexander Kluge, Peter Schamoni e Edgar Reitz foram os principais percussores
desse manifesto. Eram jovens de classe média em ascensão , que buscavam transmitir no
novo cinema uma nova estética e ideologia. O contexto da Alemanha do pós-guerra
provocava este jovens a criticar circunstancias relativas as produções cinematográficas
do cinema naquele momento , visto que 40 por cento dos profissionais desta área eram
provenientes do cinema nazista . Apesar das criticas direcionadas ao novo cinema, por
questões relativas a retornos econômicos e o medo de não obter publico interessado na
nova roupagem da estética fílmica , ainda sim houve quem deu voz e oportunidade novo
movimento.
Apesar da resistência de muitos críticos, políticos e produtores, o grupo
de Oberhausen encontrou aliados importantes. A mais ilustre foi a
escritora e critica Lotte Eisner, que adotou os novos cineastas e apostou
no renascimento do cinema alemão. O grupo também influenciou os
círculos políticos, em grande parte graças ao "porta-voz" Alexander
Kluge, cineasta, advogado e intelectual ligado à Escola de Frankfurt,
que se tornou representante do cinema independente alemão e deu
início a grandes lobbies nos meios governamentais. ( CÁNEPA, 2006,

p. 315)
Os primeiras longas produzidos foram Saudades de Ontem (1966) de Alexander
Kluge, O jovem Tõrless (1966) de Volker Schlõndorf. O filme considerado emblemático
do "anti-Heimatfilm" é A súbita riqueza dos pobres de Kombach (1971), de Schlõndorff,
feito em parceria com Margarethe Von Trotta, O movimento do Novo Cinema Alemão
visava repensar a Alemanha sobe o espectro do holocausto, do nazismo , dos traumas da
guerra das consequências de um dos períodos mais desastrosos da história da Alemanha.
Era necessário simbolizar e interpretar os sentimentos do individual e do social, a partir
de uma nova expressão estética e ideológica, o filme é neste caso um gênero narrativo
que auxilia na produção e valorização das memorias coletivas.

2.Gênero Fílmico: Um produto sócio histórico

O filme que relata um período da vida de Hannah Arendt não se trata de uma
simples autobiografia, mas promove a busca de uma conexão com questões de caráter
filosófico que ao contrário da maioria dos filmes populares de temáticas que narram as
grandes guerras, em que a produção é voltada para um herói de guerra, ou um
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sobrevivente do holocausto, essa obra deixa as lamúrias de lado e parte para outro
principio de análise histórica . A ação e o movimento que produz no espectador a tristeza
, o susto e o medo, em Hannah Arendt ele causa espanto, pois para o espectador que
desconhece as obras da filósofa política do século XX responsável por escrever
Origens do Totalitarismo ( 1951),

As

o mal extremo sofrido pelos judeus durante o

holocausto, deixa de ser pensado e lembrado de uma forma menos simplista e passiva.
Todavia o cinema alemão é construído em cima de elementos que exigem no espectador
um prévio conhecimento sobre o tema tratado na trama cinematográfica.
O drama vivido pela filósofa Hannah Arendt interpretada pela atriz de origem
Alemã Barbara Swkowa, não é uma simples produção em que o público a priori conhece
as limitações e sofrimentos testemunhados e sofridos pelos sujeitos protagonistas das
tragédias causadas pelos regimes totalitáristas na Europa durante a guerra. É neste caso
uma narrativa baseada nas obras filosóficas de Annah Arendt, que usa de elementos de
linguagem discursiva possibilitando as interações sociais, ao utilizar as ferramentas
culturais que fazem parte do espaço social de experiência dos responsáveis pela produção
do filme.
É um filme de contexto histórico alemão, de produção alemã e que coloca em
voga questões triviais e polêmicas sobre o julgamento de um oficial da SS nazista
responsável pela solução final dos judeus ao final da segunda guerra mundial, que
consequentemente devido a polêmica da opinião exposta por Arendt sobre o Julgamento
do Eichmann em Jerusalém, originou uma de suas melhores obras filosóficas A
Banalidade do Mal ( 1963), e Eichmann em Jerusalém: Um relato dobre a banalidade
do mal ( 1964).
O drama de Von Trotta tem inicio com o sequestro de Adolf Eichmann pelos
agentes do MOSSAD ( Serviço secreto de Israel) em Buenos Aires em 1961, o filme
escapa ao drama pessoal de vida da personagem e como é esperado já que o título se
refere a filósofa , e foca no acontecimento considerado histórico, o julgamento do
Eichmann em Jérusalem. Arendt fica sabendo da notícia da prisão do nazista pelo The
New York Times, o titulo da reportagem era “ Israel captura chefe nazista”.
As narrativas do filme são construídas em cima de enunciados compostos de
posição social e ideológica, a protagonista quando não esta só em momentos de reflexão
e diálogo consiguo e suas lembranças, ela aparece em diálogos com seus contemporâneos
os quais constituem um ciclo de amigos ligados as instituições as quais foram
responsáveis pela sua formação social e intelectual. Nos diálogos da personagem de
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Arendt com seu amigo o filosofo alemão Hans Jonas que também assim como ela é de
origem judaica, interpretado pelo ator alemão Ulrich Noethen, as falas se baseiam nos
trabalhos da filósofa , as ideias de suas obras são sempre expostas nos diálogos ao longo
do filme. As narrativas oferecem ao telespectador uma conjunção da língua com seu
conteúdo ideológico e como afirma Bakhtin ( 2010, p. 100) A palavra está sempre
carregada de um conteúdo ou de um sentido ideológico ou vivencial. É assim que
compreendemos as palavras

e somente reagimos àquelas que despertam em nós

ressonâncias ideológicas ou concernentes a vida. O locutor se torna o aporte ideológico
do filme e o faz de forma a intencionar o público o qual a obra será destinada.
O gênero discursivo narra um dos julgamentos mais importantes do século XX,
e é a partir e dos diálogos interrogativos que o filme se desenvolve e oferece a
oportunidade de ir atrás de uma resposta possível presente nas obras filosóficas de
Arendt, pois é delas que parte a sua análise sobre o que é mal real, o mal radical que mais
tarde ela dirá não ser possível pois o bem é radical e o mal é extremo.
A primeira pergunta responsável pelo desenvolvimento da narrativa é “querem
julga-lo em Jerusalém”, essa interrogação vem acompanhada da cena em que Hannah na
companhia de sua assistente assiste ao noticiário que informa como Adolf Eichmann
conseguiu sair da Alemanha com um passaporte da cruz vermelha e ajuda do Vaticano, e
Arendt ironiza “ele deve ter sido um bom católico”. A segunda questão é colocada quando
ela tem conhecimento de que o acusado está sendo mantido durante o julgamento dentro
de uma Jaula de vidro justificando que o acusado apresentava eminente perigo. A partir
desse momento o filme se torna um drama documental, pois o Eichmann não é aqui
interpretando por nenhum ator, as cenas de seus depoimentos são reais, é utilizada
filmagens feitas do julgamento apresentadas em preto e branco e transmitem a sentimento
de veracidade, é um aspecto que coloca essa cinematografia no eixo entre expressar a
realidade e a arte. Quem assiste o filme não se preocupara em analisar a atuação de um
ator, mas olhar profundamente e pensar a aparência

do burocrata apelidado de

“Exterminador” pela comunidade judaica, e este durante o julgamento afirmava com
veemência que nunca haveria matado uma pessoa sequer.
Parto do principio da intencionalidade, o roteiro provoca no expectador a
necessidade de observar e pensar a ideia que Arendt desenvolve quando ela afirma que o
importante é tornar o homem um ser inútil sem significação, este por sua vez apesar de
ser um “ser” que pensa, não é passível de realizar juízos de valores, independente dos
conhecimentos que tenha. Ela afirma que o Eichmann era um ser insignificante em sua
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posição e que só obedeciam as ordens partindo de um juramento feito a bandeira e á Adolf
Hittler, ele era para ela um ser desprovido da capacidade de fazer juízos de valor. Pode
parecer uma alegoria do filme já que Hannah era judia e ficou internada em um campo de
internação de Gurs durante a segunda guerra mundial, mas essa ideia expressa na
cinematografia de Von Trotta se fez a partir do que já havia sido pensando, escrito e
colocado a público nas obras de Hannah Arendt.
O estilo de cinema produzido por Von Trotta carrega uma bagagem de símbolos
linguísticos orientados por uma base em que a linguagem é construída em cima de valores
morais, de uma determinada classe e posicionamento politico, segundo Bakhtin (2010,
p.101) “Toda enunciação, mesmo na forma imobilizada da escrita, é uma resposta a
alguma coisa e é construída como tal”. Essa resposta partindo do nosso objeto de análise,
vem das configurações sociais que moldaram o novo cinema alemão, tomando como base
as necessidades de uma nova forma de expressar o cotidiano de forma menos trivial e
alegórica, buscando compreender os espaços de atuação de homens como sujeito, parte
de certa realidade, que possa ser passível de reflexão para pensar o mundo de uma forma
mais autentica.
A materialidade fílmica é constantemente afetada pelos enunciados ordenados por
diálogos que expõem diretamente as reflexões de Arendt sobre a necessidade de entender,
e afirma que entender não é o mesmo que perdoar. Essa reflexão é reforçada pelos
momentos de lembrança que a protagonista tem em seus diálogos com o pensador e
filósofo alemão Martin Heidegger (1889-1976) interpretado pelo ator alemão Klaus Pohl,
um aspecto importante a ser notado é que nesta narrativa é colocado em destaque não o
romance entre aluna e professor, mas sim os saberes construídos e apreendidos por
Hannah , as contradições e conflitos de pensamento, já que Heidegger se filia ao partido
nacional socialista de Hitler. Neste drama Heidegger é sempre lembrado seja nas
memórias ou em um objeto, seu retrato constantemente aparece sobre a mesa de estudos
de Arendt ao lado da foto de seu marido o filósofo alemão Heinrich Blücher , interpretado
pelo ator alemão Axel Milberg. A intelectualidade alemã é valorizada na obra , as relações
pessoais são pautadas nas relações intelectuais, na genialidade dos personagens que
fizeram parte da formação intelectual de Arendt .
A diretora deste gênero fílmico valoriza a intelectualidade de pensadores que
foram responsáveis por linhas de pensamento que até os dias atuais servem com principio
formador da massa de estudiosos da área de humanas e filosofia. Uma obra audiovisual é
também instrumento de aprendizagem , e o é ainda mais se o objetivo for recontar um
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fato importante que vem entremeado de gêneros linguísticos, um emaranhado que vai se
organizando a partir da construção de um enredo bem arquitetado, assim se cria uma linha
de aproximação entre o locutor e o ouvinte, a linguagem é a ponte fundamental entre os
sujeitos.
Na realidade, toda palavra comporta duas faces. Ela é determinada tanto
pelo fato de que procede de alguém, como pelo fato de que se dirige
para alguém. Ela constitui justamente o produto da interação do locutor
e do ouvinte. Toda palavra serve de expressão a um em relação ao outro.
Através da palavra, defi no-me em relação ao outro, isto é, em última
análise, em relação à coletividade. A palavra é uma espécie de ponte
lançada entre mim e os outros. Se ela se apóia sobre mim numa
extremidade, na outra apóia-se sobre o meu interlocutor. A palavra é o
território comum do locutor e do interlocutor (Bakhtin, 2010, p. 117).

Bakthin defende que há uma dependência entre os sujeitos, pois os signos
ideológicos passam de um individuo para outro e essa interação afeta as identidades de
variadas formas , o resultado disso é saber utilizador esses símbolos como forma de
persuadir sem claro dominar, mas usar do poder de incitar o individuo a outras formas de
reflexão a partir de outros gêneros de linguagem. O cinema pode ser usado como gênero
modificador de relações , produzindo um conteúdo que promova uma visão do outro
desmistificando o imaginário latente, criando uma normatização na distinção de si com o
outro.
O gênero é um produto de discurso que reflete as condições de seu tempo, o
sujeito aqui se depara com um determinado contexto articulado com as instituições as
quais pertence, a característica marcante do Novo Cinema Alemão perpétua na
contemporaneidade á aqueles que o tratam como gênero de ordem politica e social. A
história alemã carrega consigo os traumas que no pós-guerra permitiram aos estudiosos
repensar o ser humano e suas relações individuais e coletivas, sua capacidade de julgar,
o que é ético ou não, o bem do mal, e não muito diferente o cinema assim como a
psicologia, a história, a filosofia , a antropologia e a sociologia cumprirá também esse
papel. É a responsabilidade de um povo de relembrar o caos para que não se repita, e
aprender a identificar aspectos característicos de um período em que o ser humano
expressa apesar de todo seu conhecimento racionalizado, o seu mal maior.

Ficha técnica
Nome: Hannah Arendt
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Nome Original: Hannah Arendt
Cor filmagem: Colorida
Origem: Alemanha
Ano de produção: 2012
Gênero: Biografia, Drama
Duração: 113 min
Classificação: 12 anos
Direção: Margarethe Von Trotta

Conclusão
Neste breve texto procurei análisar o filme como um gênero discursivo e narrativo
de formato audiovisual, numa perspectiva baktiniana de linguagem e símbolos
ideológicos constituídos pelos contextos históricos sociais. Relacionado a produção
fílmica com o intuito de recontar um fato , acontecimento de importância em que o
ouvinte irá se permitir produzir pensamentos sobre uma certa realidade , pensando
também o filme como objeto de estudo sócio histórico. O Drama de Margarette Von
Ttrotta nós mostra um estilo de cinema , o cinema alemão , que busca em suas narrativas
condicionar o público interessado no tema á pensar a história num formato diferente das
produções hollywdianas.
O cinema é uma construção coletiva, é uma arte que só é possível porque há uma
relação interpretativa de diferentes formas de linguagens, pois o como gênero discursivo,
transcende a linguagem verbal, a palavra somente dita, arte cinematográfica produz uma
história somente pela fotografia em um instante acompanhado por exemplo de uma
musica , ou de um som instrumental que produzira uma série de sentimentos e sensações
. Essas provocações de ordem artística que compõem um filme é que promovem a
interação do locutor e do ouvinte.
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MULHERES GOIANAS NA CONSTRUÇÃO DE UM ESPAÇO DE
RECONHECIMENTO INTELECTUAL
Débora de Faria Maia 121
RESUMO: As instituições literárias como a Academia Brasileira de Letras (1897) e a
Academia Goiana de Letras (1939) não aceitavam mulheres, desta forma compreendemos
que os espaços do saber foram consolidados como o “lugar” do masculino. Logo, o
“lugar” do feminino não estava associado à intelectualidade, sendo comumente atribuídas
às mulheres as expectativas da subserviência em relação às figuras masculinas, bem como
o absoluto destino da maternidade. Nosso objeto de pesquisa diz respeito a uma iniciativa
literária e intelectual de mulheres goianas, intitulada a Academia Feminina de Letras e
Artes de Goiás (AFLAG) fundada em 1969, que compõem um mestrado em andamento
entre os anos de 2019 e 2020. O presente artigo almeja expor os resultados parciais desta
pesquisa de mestrado, elucidando brevemente a respeito dos deslocamentos que
observamos entre as mulheres goianas protagonizadoras desta iniciativa literária, que
almejavam um lugar para além do “feminino” afirmando-se intelectuais através da
instituição que organizavam, além de nossas inquietações teóricas, e de maneira sucinta,
refletir sobre alguns apontamentos feitos pela idealizadora do grupo, a escritora goiana
Maria do Rosário Fleury (1913-1993).
Palavras-chave: Goiás; Mulheres; Campo Intelectual;
O “LUGAR” DO FEMININO: DESLOCAMENTOS E REFLEXÕES

Virgínia Woolf (2018: 17) nos deixa um desabafo em 1931 ao palestrar para a
“Sociedade Nacional de Auxílio às Mulheres” acerca de sua vida artística e intelectual.
Ao iniciar seu relato, a escritora nos leva para o seu quarto: “basta que vocês imaginem
uma moça num quarto, com uma caneta na mão” instante no qual se apresentava para ela
um “fantasma”, o que chamou de “anjo do lar”, uma mulher que “me incomodava, tomava
meu tempo e me atormentava”. A única solução encontrada pela escritora para conquistar
a sua liberdade foi matar esse mesmo fantasma, pois, “se eu não a matasse, ela é que me
mataria. Arrancaria coração de minha escrita” e conclui: “penso eu, ainda vai levar muito
tempo até que uma mulher possa escrever um livro sem encontrar esse fantasma (...)” 122.
Esse “fantasma” nos remete aos constructos ideais da feminilidade,
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se manter afável e dócil, subserviente e sem opinião própria, que se manifestavam muito
destoantes quando contemplamos uma História das mulheres em suas práticas cotidianas
de (res) existências.
Norma Telles registra que para as mulheres foi negada a subjetividade necessária
ao autoconhecimento, e pontua: “a mulher não detém o dom criativo, que não é ser da
transcendência e nem possui realidade ontológica, só existe para ser encenada pelos
homens” (TELLES, 2012: 248-249), isto significa que “matar o anjo do lar” é enfrentar
os ideais femininos que incidiam em seus corpos, “ideais que as deixavam fora da arte”,
conquistando assim o processo de auto definição e a projeção do “eu” tão essencial para
a criação.
Para mergulharmos na trajetória intelectual de Maria do Rosário Fleury (19131993) (Rosarita Fleury), devemos nos ater ao que Michel Foucault (1996) definiu como
discurso, ou seja, processos violentos e práticas que inferimos às coisas e aos indivíduos.
Ao atravessarmos as vivencias da escritora e idealizadora da Academia Feminina de
Letras e Artes de Goiás (AFLAG) nos deparamos com inúmeros constrangimentos e
interdições de sua produção intelectual. Filha de Heitor Morais Fleury (1889 - 1972),
primeiro Juiz de Direito de Goiânia, a escritora nascida na Cidade de Goiás é parte de
uma das famílias mais tradicionais e abastadas da região, a família Fleury. Mudou-se para
Goiânia em 1936 e aqui fez sua carreira literária. As interdições vividas pela escritora não
foram materiais, mas sim em relação aos espaços subjetivos e físicos que poderia ocupar
e almejar para si.
Conforme Michel Foucault (2014: 189), o indivíduo é um “efeito” como uma
“realidade fabricada” por técnicas de poder que visam discipliná-lo, torná-lo útil e
inteligível à determinada realidade social. Em relação às epistemologias feministas,
podemos observar esses mesmos mecanismos de poder sob os quais as mulheres foram
assujeitadas e “inventadas” como inferiores intelectualmente. A formação dessa
sociedade patriarcal se baseia na consolidação de um “contrato sexual”, fazendo
referência ao contrato social originário da sociedade civil, segundo Carole Paterman
(1993), em que se constituíram as esferas do privado e do público para as quais homens
e mulheres foram realocados conforme as diferenças anatômicas e sexuais. As mulheres
não eram consideradas “indivíduos” autônomos e racionais de acordo a teoria política do

mulher” (TEDESCHI; COLLING, 2019, p 248). Esses atributos variam conforme as culturas e sociedades,
mas que, em grande parte, são construídos para servir como um processo de controle dos corpos das
mulheres e manutenção da ordem patriarcal da sociedade civil ocidental.
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contrato social, desta forma, podemos concluir que a estruturação da sociedade civil
moderna ocidental foi um contrato (ou múltiplos contratos) aos quais apenas os homens
participam da formação e criaram as leis.
A sujeição das mulheres à esfera privada é uma das bases que reafirmam o poder
público/patriarcal dos homens. Diversos mecanismos de poder foram consolidados para
a manutenção dessa ordem, e instituições como a: Família, a Igreja e as Escolas
“inculcam” essas divisões, utilizando os termos de Pierre Bourdieu (2018: 116), e
consolidam “lugares” consonantes à ordem social para o “feminino” e o “masculino”.
Desta forma, estabelecem uma ordem social que refletia na ordem dos corpos, ou seja,
uma ordem simbólica que será organizada pelo “primado da masculinidade” alçado no
topo da pirâmide socioetal.
Joan Scott (1995)
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, ao configurar a categoria gênero, a definiu como uma

distribuição de identidades a um corpo sexuado e organizadas socialmente em
hierarquias, nos auxiliando a observar os constrangimentos e mediações sociais que
fazem com que as mulheres “arrastem consigo não só as determinações sociais de seu
sexo em qualquer atividade que exerça” (MALUF, 1995: 205), mas compreendermos
como: “A impossibilidade de falar de si mesma acaba por abolir o seu próprio ser, ou ao
menos, o que se pode ser dele”. (PERROT, 2005: 10).
Conforme Losandro Tedeschi (2008), inúmeras representações do feminino foram
produzidas pela ordem masculina em tratados médicos, filosóficos, científicos e
religiosos. A tradição judaico-cristã, por exemplo, relegou a uma “natureza feminina” os
atributos da maternidade e realocou as mulheres às funções do lar como mães e esposas
abnegadas. Essa ordem discursiva construiu e “inventou” possibilidades muito limitadas
às mulheres, a princípio às brancas que pertenciam a uma elite, cujos corpos possuíam a
estrita funcionalidade da manutenção da “civilidade” como “guardiãs do lar”, além de
reproduzirem a sua classe e raça.
A sociedade falocêntrica que se constitui em modos de ser e viver tipicamente
masculinos “inventou” o que significa “ser mulher”. Simone de Beauvoir (2016: 16) nos
adverte que “tudo o que os homens escreveram sobre as mulheres deve ser suspeito”.
Através da ordem familiar, do sistema educativo e da matriz religiosa, as mulheres foram
submetidas aos constantes modos de sujeição, depreciativos e limitantes, nos quais se
reproduziam uma sociedade profundamente androcêntrica. Contudo, aludimos à
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concepção de poder de Michel Foucault (2014), para o qual o poder se encontra em uma
situação estrategicamente elaborada. O poder não é detido apenas por essas instituições,
mas ele também circula entre os sujeitos. Essa definição nos possibilita observar essas
mulheres como sujeitos ativos em processos de (res) existências contínuos e movimentos
estratégicos de (re) negociação com esses valores, aos quais identificamos como agências,
partindo da noção Foucaultiana de poder como algo produtivo que estabelece as
condições de possibilidade da ação dos sujeitos imersos nesses códigos normativos.
Através da História Cultural, foi possível usufruir da interdisciplinaridade tão
fundamental às epistemologias feministas. Para esta pesquisa de mestrado, abordamos do
momento de fundação da Academia Feminina de Letras e Artes de Goiás (AFLAG) em
1969 até o falecimento da escritora idealizadora, em 1993, para poder observá-la
enquanto presidenta da instituição e agenciadora deste grupo. Nisso foi possível
compreender por meio das apresentações/discursos oficiais e autobiografias/biografias
presentes nos Anuários produzidos pela instituição, a formação de uma imagem a qual
essas mulheres buscavam construir para si e para o grupo que organizavam. Os relatórios
escritos por Maria do Rosário Fleury traziam a dimensão interna e externa das atividades,
assim como os estatutos da instituição. Os jornais avulsos como o Cinco de Março, Diário
da Manhã e O Popular nos quais essas mulheres escreviam externalizando suas
impressões, nos serviram para refletir os lugares que elas almejaram para si. Entrevistas
com o quadro fundador da instituição também forneceu o “testemunho vivo” desta
iniciativa histórica.
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A partir dessas fontes, propomos compreender como essas

mulheres, na busca pela afirmação de sua intelectualidade, resistem às barreiras de um
campo intelectual profundamente masculino, legitimando-se através da instituição que
organizam.
Conforme Maria Elizabeth Fleury, sua mãe: “não se realizava somente com as
prendas domésticas em casa e educando filho, então ela queria mais para a pessoa dela e
queria produzir literatura também”.
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A maternidade foi compreendida como

As entrevistadas foram: Ercília Macedo Eckel, Patrona fundadora da Academia Feminina de Letras e
Artes de Goiás (AFLAG), pela cadeira nº 10. Maria do Rosário Cassimiro, titular da cadeira nº 34,
primeira mulher reitora de uma Universidade Pública no Brasil, sendo a Universidade Federal de Goiás
entre 1982 a 1986, primeira presidente da Academia Goiana de Letras de 1994 a 1996. Augusta de Faro
Fleury de Melo, titular da cadeira nº 15, ingressando em 1986, foi a terceira presidente da (AFLAG) entre
2003 a 2007. Lena Castelo Branco Patrona e Fundadora da Academia Feminina de Letras e Artes de Goiás
em 1969, pela cadeira nº. 19. Maria Elizabeth Fleury Teixeira Titular da Cadeira nº. 21 da Academia
Feminina de Letras e Artes de Goiás. Presidenta dos anos de 2013-2016 e 2019-2021. Filha de Maria do
Rosário Fleury.
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característica da “mulher normal”, e a partir desse depoimento nos remetemos à Mística
Feminina de Betty Friedan publicada em 1963, na qual a teórica feminista elabora uma
análise sobre um “problema sem nome” a respeito das mulheres norte americanas que no
período pós Segunda Guerra Mundial se viam reclusas ao lar após terem almejado
carreiras e se formado em ensinos superiores. Esse “problema sem nome” foi definido
por Friedan (1971: 45) como um “desejo indefinido de algo mais do que lavar pratos,
passar ferro, castigar e elogiar crianças”.
Devemos localizar Maria do Rosário Fleury como uma mulher brasileira, branca
e pertencente à elite da sociedade Goianiense. Para além das mulheres norte americanas
das décadas de 1950 e 1960, as mulheres goianas, de forma geral as brasileiras, também
estavam se aperfeiçoando nos inúmeros cursos que surgiam nesse período, tanto em
carreiras de magistrado, como professoras de Letras, Música e Artes, quanto no
aperfeiçoamento de outras profissões que demandavam o mercado de trabalho, como os
cursos de secretariado. O que angustiava a escritora era justamente a possibilidade de se
efetivar na literatura e obter o reconhecimento social.
Maria Elizabeth Fleury Teixeira (2015: 271) ressalta em Rosarita Fleury: minha
mãe que mesmo com o desejo de deslocar-se para outros lugares, para a sua mãe: “à
apreciação do esposo, sua opinião seria o termômetro se deveria ou não continuar”. A
Academia Feminina de Letras e Artes de Goiás foi constituída em 1969, até muito
recentemente nesse período as mulheres casadas não podiam exercer ofícios fora do lar
sem a autorização prévia de seus cônjuges. Quando muitas o faziam era mediante essa
autorização, ou, quando em 1962 consolidou-se o Estatuto Civil da Mulher Casada, no
qual as mulheres passam a ser compreendidas como “colaboradoras do lar”, e exerciam
essas atividades como forma de contribuição, não com intuito de realizarem-se
profissionalmente.
Observamos que Maria do Rosário Fleury e outras mulheres, que com ela
consolidaram a (AFLAG), almejavam deslocar esse “lugar” do feminino, atrelado à
maternidade e recluso ao lar. A escritora manifesta essa indignação ao escrever um artigo
denominado “Rainha Muda” em 1981 para o jornal Diário da Manhã, argumentando que:
“vem de longa data a mania de subestimar a capacidade de trabalho da mulher em todo
mundo”, concluindo que: “Como se viver em casa não quer dizer trabalhar e trabalhar de
forma monótona e insípida (...)”
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. A escritora alude à metáfora da “Rainha do Lar”

FLEURY, Maria do Rosário. Rainha Muda. Diário da Manhã. Coluna “Página Aberta”. Goiânia.
08/12/1981. (Arquivo da AFLAG – Pasta de Maria do Rosário Fleury. Fragmento).
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como uma rainha silenciada, sem a possibilidade de fala, subalternizada e alienada pela
condição de seu sexo.
Para idealizar a (AFLAG), observamos que Maria do Rosário Fleury atravessou
inúmeras interdições, uma delas foi o fato de que as mulheres não podiam fazer parte das
instituições literárias formadas pelo Brasil, como foi o caso da Academia Brasileira de
Letras (ABL)
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formada em 1897 no Rio de Janeiro, que apenas em 1977 aceitou sua

primeira mulher, a escritora Rachel de Queiróz (1910-2003). Em Goiás, a Academia
Goiana de Letras (AGL) fundada em 1939 por um grupo de homens que se denominavam
“Sociedade dos Homens de Letras” liderados por Colemar Natal e Silva (1907-1996),
igualmente não aceitou mulheres em seus quadros. O escritor Basileu Toledo França
(1971:33), em seu livro Cadeira nº 15, pertencente da Academia Goiana de Letras, fala
sobre sua experiência e afirma que àquele espaço: “jamais acolheu uma escritora em seu
quadro social (...)”. Este fato nos remete a um processo de exclusão das mulheres de toda
uma memória cultural e literária que se almejava constituir para a região de Goiás. Qual
a lógica por traz da referida exclusão?
As sociedades são organizadas e fundamentadas nas construções de gênero, e
percebidas atravessadas por esse binarismo dos lugares do “feminino” e do “masculino”.
Atrelada à formação de uma sociedade patriarcal, para a qual as mulheres são
posicionadas como inferiores através de justificativas biológicas, o gênero nos possibilita
observar essas posições como construções fantasmáticas e ao mesmo tempo reais, pois
produziram significados para cada corpo e conduziram os sujeitos através deles. A
“feminilidade ideal” a ser performada deriva desse “lugar” para qual o “feminino” foi
relegado. Dito isso, os espaços do saber, formais e acadêmicos como a Academia Goiana
de Letras (AGL), reproduziam o que estava estabelecido pela cultura e
legitimado/naturalizado pela sociedade, que seria a ausência de mulheres com algum
atributo intelectual ou artístico.
Elaine Showalter (2006: 41) aponta: Como seria a história se vista através dos
olhos das mulheres e ordenada pelos valores que elas definem? A crítica feminista
também nos guia para refletir sobre a maneira pela qual as mulheres são sempre definidas
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Devido às inúmeras investidas femininas para ingressar na instituição, a máxima da exclusão ocorreu
quando em 1951, especificamente o artigo 30º do regulamento interno da Academia Brasileira de Letras
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pela falta, pois: “a escritora mulher experimenta seu próprio gênero como um obstáculo
doloroso”. A seguir nos aprofundamos brevemente acerca da fundação da Academia
Feminina de Letras e Artes de Goiás em 1969. Conforme Dalva Maria Pires Machado
Bragança (1934-2013) musicista, patrona e fundadora pertencente à cadeira nº 08, essa
iniciativa foi como um “campo para as mulheres, uma coisa formidável, nós antes não
aparecíamos, fazíamos, mas a gente não aparecia (...)”. 129
MULHERES GOIANAS PARA ALÉM DO “FEMININO”
As mulheres protagonizaram inúmeros espaços de resistência e (res) existências
através de sua escrita. Conforme Michelle Perrot “a escrita é frequentemente, para as
mulheres, um fruto proibido [...] Ela deve se defender e esconder-se para continuar o que,
aos olhos do pai, é uma criancice e um desperdício” (PERROT, 2005: 36). Não só a
escrita, mas todas as formas de arte, tanto a pintura quanto a música, também se inserem
nessa “prática proibida”. As mulheres se deslocam ora dentro, ora fora das representações
culturais que foram construídas sobre seus corpos e seu intelecto, conforme Cláudia de
Lima Costa (2010), e muitos desses movimentos são estratégicos nas relações de
poder/saber em (re) negociações constantes com as estruturas. Esses discursos acerca da
feminilidade ideal construíram essas mulheres, posicionando-as em determinados lugares
na sociedade, lhes inferindo possibilidades limitantes ao que elas estão expandindo.
Natalia Pietra Méndez (2018: 138) aponta que na década de 1970 no Brasil as
mulheres já representavam 18/5% da população ativa no mercado de trabalho. Goiânia,
enquanto capital nas décadas de 1970 e 1980, vivenciava um forte crescimento urbano
atravessado pelo processo de metropolização, conforme Eliézer Cardoso de Oliveira
(2003), potencializado pela construção de Brasília em 1961. Novas possibilidades de
mercado de trabalho e sociabilidades para as mulheres faziam com que a cidade
tencionasse as práticas “modernas” com os antigos costumes “tradicionais” que ainda
prevaleciam, dentre essas permanências havia a concepção conservadora das
masculinidades associadas à figura violenta do coronel, em que as mulheres deveriam
preservar a “honra” do pai e do cônjuge de acordo com Neide Célia (2017)
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, cujas

identidades estavam circunscritas ao espaço do lar.
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Neste contexto, a formação da (AFLAG) em 1969, conforme Maria do Rosário
Fleury pontuava era um desejo que sentiam, tanto ela quanto Nelly Alves de Almeida e
Ana Braga M. Gontijo, suas maiores auxiliadoras, por: “encontros mais frequentes com
literatas e artistas (...) com um ponto certo para reuniões tudo ficaria mais fácil”. 131 São
mulheres que estão provocando fissuras em direção ao cânone intelectual profundamente
masculino. Os deslocamentos protagonizados são observados através da (AFLAG), que
almejava se tornar um lugar de “aconchego intelectual” para elas, ou seja, um espaço fora
da lógica falocêntrica de mundo.
A ideia de fundação de uma instituição inteiramente organizada por mulheres
partiu da experiência de interdição vivenciada por Maria do Rosário Fleury. A partir do
veto de sua candidatura a uma cadeira na Academia Goiana de Letras em 1959, mesmo
após ter publicado o laureado romance “Elos da Mesma Corrente”, sob a justificativa de
que a referida instituição “não aceitava senhoras em seus quadros”, um olhar consciente
acerca da desigualdade cultural e intelectual que suas conterrâneas vivenciavam direciona
a escritora a refletir sobre sua condição enquanto mulher. Esses constrangimentos e
coerções contínuos e minuciosos serviram para reforçar que o “lugar” do feminino está
circunscrito e inteligível ao lar.
Da mesma forma, as categorias mobilizadas pelos críticos de arte/literatura
levavam em consideração os estigmas presentes na relação entre a feminilidade e a
intelectualidade. Conforme Ana Paula Cavalcanti Simioni (2008: 70), a produção artística
das mulheres era ressaltada quando essas corroboravam com o que se esperava de uma
“feminilidade”, sendo reconhecida se não “deixar que seu talento para as letras usurpasse
os verdadeiros encargos”, ou seja, as funções de mãe e esposa. Esses mecanismos de
poder atrelados à instituição da família patriarcal “aprisiona” as mulheres a uma condição
alienante de seu sexo, onde a extensão de suas vidas estava na capacidade de se manterem
“femininas”.
Lena Castelo Branco, fundadora da instituição e ocupante da cadeira de nº 19, em
entrevista cedida para esta pesquisa fala acerca de suas conterrâneas de Goiás que: “elas
não eram “vistas”, vamos dizer entre aspas, com seriedade, eram vistas como pessoas que
produziam algo bonito e efêmero e que não deixaria maiores consequências, maiores
marcas”. Esses processos de silenciamento e interdição ocorrem tanto no espaço físico,
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mas também estético e subjetivo. Lena é uma reconhecida historiadora em Goiás, que
participou da formação da Faculdade de História na década de 1960, conhecida por seus
livros acadêmicos. Seu relato nos faz refletir que: “as pessoas me procuravam, né,
lembram crônicas de minha autoria e falavam - “você não escreve como mulher” - (risos)
eu achava interessantíssimo (risos) porque eu sempre escrevi como mulher, né! (diz
olhando para si)”. 132
Segundo Ana Maria Colling as mulheres “são marcadas por uma sensibilidade e
uma sexualidade excessivas, pela natureza de sua constituição. Tornam-se temidas pelo
seu fascínio e sua irracionalidade, que em qualquer momento pode surgir, irromper”
(COLLING, 2014: 17). A escrita de Lena Castelo Branco não era inteligível ao espaço
acadêmico, sendo ela uma mulher. Incompreendida dentro do campo intelectual, os
homens reforçavam constantemente seu “lugar”, ou o “lugar do feminino”.
A intenção em formar a (AFLAG) estava em fazer “justiça” ao que as artistas
goianas afirmavam ser uma “injustiça à intelectualidade feminina”, ou seja, os
apagamentos e silenciamentos contínuos que observavam, sendo que, desde o início do
século XX as mulheres de Goiás estavam produzindo em periódicos como o jornal O Lar
(1962-1932), conhecido como pioneiro em reivindicar o voto feminino. Mulheres que
compõem a (AFLAG) escreveram neste mesmo jornal
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. Maria do Rosário Fleury ao

selecionar as 40 (quarenta) mulheres 134 que fariam parte do quadro inicial da instituição,
afirma que desejavam: “trazer para nosso quadro social as primeiras escritoras goianas,
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pioneiras que foram da literatura em nossa terra, nos animava e incentivava a prosseguir
em nossa luta”. 135
Dentre essas pioneiras, foram selecionadas também algumas protagonistas que
estavam circulando no espaço cultural e literário de Goiás desde o final do século XIX,
que por motivos de falecimento não poderiam com elas participar da fundação da
instituição, mas que se fariam presentes em memória. Mulheres como Leodegária de
Jesus, escritora negra, primeira mulher a publicar um livro em Goiás nos idos de 1906,
chamado Corôa de Lírios, outras como Oscarlina Alves Pinto, editora-chefe do primeiro
jornal auto denominado feminista de Goiás, o jornal O Lar (1926-1932), assim como as
mestras (madrinhas culturais) que as alfabetizaram. Essa seleção por parte da escritora
consolida o desejo por constituir uma tradição literária e intelectual para as mulheres de
Goiás, porém, não deixa de levar em conta os laços afetivos dessas mulheres.
Maria do Rosário Fleury expõem sua angústia e revolta nos percalços de formação
da (AFLAG) ao reforçar que: “(...) nenhum artigo existe, também, proibindo a criação de
Academias apenas para homens. E nesse tipo temos várias, sem que isso tenha dado em
tempo algum, trabalho ou dor de cabeça a ninguém”.
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Uma instituição agenciada

exclusivamente por mulheres causaria impacto na sociedade Goianiense. Essas
frustrações nos remetem à metáfora da “Rainha Muda” como “Rainha do Lar” exposta
acima, onde a escritora reforça: “que seja rainha, mas uma rainha com autoridade, com
poderes de resolução e decisão não só nas dificuldades ditas familiares (...)”. 137
Lena Castelo Branco em entrevista para a pesquisa afirma que a importância da
(AFLAG) está presente quando as mulheres se reconhecem e tomam: “autoconhecimento
de seu valor, da sua importância para sociedade [...] já não mais unicamente em função
de serem esposas e mães, mas de serem seres pensantes”. 138 Dito isso, identificamos um
processo de conscientização e emancipação gradativa dessas mulheres sobre o seu lugar
na sociedade, e isso nos remete aos movimentos feministas da época, nas décadas de 1970
e 1980, que corroboraram para que inúmeras reflexões acerca dos essencialismos e outras
possibilidades de “ser mulher” existissem, conforme Joana Maria Pedro (2013).
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Contudo, Maria do Rosário Fleury em entrevista concedida ao Diário da Manhã
de 1982 reforça suas impressões sobre o movimento feminista e menciona: “Eu acho o
movimento válido - diz ela - o que não gosto é do exagero”

139

. Dito isso, concluímos

que essas aproximações e distanciamentos são significativamente políticos, e também
dizem muito do contexto de criação dessas escritoras, nascidas no início do século XX,
para quem a imagem da “mulher feminista” estava atrelada à figura de uma mulher “não
feminina” e “ameaçadora” aos valores da “família tradicional”, constituintes de suas
identidades. A (AFLAG) prezava por determinados valores, aos quais identificamos
estarem associados ao olhar que essas mulheres tinham acerca do “feminino”. Conforme
nossas pesquisas, os estatutos da instituição estabeleciam que fosse necessária uma
revisão da conduta moral e social da artista que almejasse fazer parte da Academia
Feminina. Conforme estatuto de 1969, presente no Anuário de 1970, “Capítulo II –
Composição”, art 8º§ 7º: “Os discursos de posse deverão versar, em parte, sobre a obra
da nova Acadêmica e, também, sobre sua conduta em sociedade”. 140
Uma conduta que estaria associada aos princípios morais da “Família Brasileira”,
conforme as finalidades da instituição, para a qual o art. 2º do estatuto de 1969, “Capítulo
I- Finalidades” constam que a (AFLAG) deveria zelar pela literatura: “batalhando para
que esse mesmo nível se mantenha puro e destituído de palavras que possam ferir o
conceito de dignidade da família brasileira”.
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Essas mulheres estão consolidando

poderes/saberes sobre a imagem que elas reconhecem como uma “mulher artista e
intelectual”. Essa relação de avaliação da conduta em sociedade é exposta pela acadêmica
Nice Monteiro Daher (1915-2011), que afirma: “(...) Tôdas a academias de letras dos
Estados são moldadas sob seus princípios”, criticando que essas eleições acabam se
tornando “competição de imodestas apresentações pessoais”

142

, e no caso das mulheres

ainda havia a autocrítica, pois poucas tinham livros publicados, não pela indisposição,
mas pelo preconceito que também as rondava, conforme Augusta de Faro Fleury de Melo,
titular ocupante da cadeira nº 15 em entrevista concedida, que menciona sobre suas
conterrâneas: “elas me falam assim, da dificuldade de patrocínio, só porque se é mulher
(...)” 143.
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140
FLEURY, Rosarita. Estatutos. ANUÁRIO – AFLAG. Goiânia. 1970, p. 270. (Arquivo da AFLAG).
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São movimentos estratégicos e manobras, por exemplo, no uso político da imagem
da maternidade atrelada ao “feminino” para obterem maior aceitabilidade desse campo
intelectual, profundamente masculino, que conforme Pierre Bourdieu (2004) se manifesta
como um campo de disputas e relações de poder. Esses usos da imagem do “feminino”
estão no momento de apresentação da (AFLAG), em que identificamos que essas
mulheres se definem como possuidoras de: “mãos que apontam os caminhos aos nossos
filhos, mãos que acariciam o rosto da infância (...) mãos que semeiam carinhos, mãos que
consolam e que aliviam, mãos de mãe, de esposas (...) preito do amor mais puro e mais
elevado” (ANUÁRIO – AFLAG, 1970, p. 240). Júlia Lopes de Almeida (1862-1934) foi
uma das escritoras que muito utilizou a imagem de “mãe-artista” ou a “boa mãerepublicana”, sendo fundamental para a sua aceitação perante a sociedade intelectual da
época. 144
Ao mesmo tempo em que pontuamos um uso estratégico desse “lugar” da
maternidade, também reconhecemos a construção da escritora Maria do Rosário Fleury e
os sentidos que foram atribuídos a sua trajetória em teor de moderação, tornando-a uma
mulher de “grandes olhos negros iluminados de doçura e inteligência”, cuja experiência
intelectual marcou as mulheres que acompanhavam os seus avanços, nos quais: “em gesto
de ternura e beleza” declaram-na “o elo mais forte da corrente literária da terra de
Anhanguera [Goiás]”. 145
Termos como “ternura” e “doçura” são recorrentes nas associações da escritora
com a intelectualidade por ela exercida, associações presentes também nas definições que
as integrantes da (AFLAG) constroem para si e para o grupo, o que identificamos como
as permanências dos ideais de feminilidade na forma como as escritoras se subjetivam
enquanto intelectuais. Essas ambivalências, conforme Cláudia Lima da Costa, que
possibilitam que visualizemos os vários lugares que elas ocuparam, os espaços de
agenciamento que construíram e os deslocamentos dentro e fora da ordem simbólica
masculina que: “[...] não gera negatividade, mas ao contrário, uma posição que também
fala dos investimentos particulares do sujeito (materiais, emocionais, libidinosos) em
posições discursivas a partir das quais se experiência o mundo” (COSTA, 2010: 204).

Para mais ver: LUCA, Leonora de. O “feminismo possível” de Júlia Lopes de Almeida (1862-1934).
Cadernos PAGU, 1999, p. 275-299. Disponível em: https://is.gd/VpthV5 Acessado em: ago/2020.
145
Manuscrito. Goiânia. Junho de 1959. Poema escrito por Nelly Alves de Almeida em homenagem à
conquista do prêmio Júlia Lopes de Almeida pela escritora Maria do Rosário Fleury (1913-1993). (Arquivo
da AFLAG- Memorial de Rosarita Fleury. Fragmento).
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Foram inúmeras as dificuldades de reconhecimento e constrangimentos que
intencionavam realocar essas mulheres ao espaço circunscrito do lar e desencorajá-las em
suas investidas profissionais. Pontuamos que essas mulheres estão no “entre-lugar”, em
que suas práticas e movimentos estratégicos de (re) negociação com os valores da
sociedade patriarcal faz com que se subjetivam atreladas à maternidade, exercida como a
“mais nobre função”, mas que elas estão gradativamente (res) significando ao atuarem no
“espaço público” construído e naturalizado como o “lugar” do masculino. São mulheres
que possuem subjetividades singulares, mas que compartilharam da experiência de
interdição de suas capacidades. Essa pesquisa se propôs questionar acerca do
funcionamento do cânone, sobre a natureza das instituições literárias e os mecanismos de
controle que atravessam os sistemas de valoração. Munidas da crítica feminista a respeito
dessas “verdades” produzidas sobre as mulheres, nos direcionamos para a lógica que
sustenta o monopólio de determinados sujeitos à enunciação/representação no/do mundo,
e concluímos a falta de neutralidade nessas escolhas. As mulheres desta pesquisa
almejaram mais do que o “lugar” do feminino inferiorizado e incapaz física e
intelectualmente.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
BOURDIEU, Pierre. A Dominação Masculina. Rio de Janeiro. Ed: Bestbolso, 2018.
______. Os usos sociais da ciência: por uma sociologia do campo cientifico. São Paulo.
Ed: UNESP, 2004.
BEAUVOIR, Simone de. O segundo sexo. Fatos e mitos. Tradução de Sérgio Milliet. Rio
de Janeiro: Nova Fronteira, 2016. vol. 1.
COSTA, Claudia Lima da. O sujeito do feminismo: revisitando (novamente) os debates
In. LEAL, Virgínia Maria Vasconcelos; DALCASTAGNÈ, Regina. Deslocamentos de
Gênero na Narrativa Brasileira Contemporânea. São Paulo. Ed: Horizonte, 2010, pp. 200233.
FOUCAULT, Michel. A Ordem do Discurso. Aula Inaugural no Collége de France. Trad:
Laura Fraga de Almeida Sampaio. Ed: Loyola. São Paulo, 1996.
______. Vigiar e Punir. 42º ed. Petropolis RJ. Ed: VOZES, 2014.
FRIDEAN, Betty. A Mística Feminina. Ed: VOZES, 1971.
FRANÇA, Basileu Toledo. Cadeira nº 15: Contribuição ao estudo da literatura de Goiás.
Ed: Gráfica Oriente. 1971.
MALUF, Marina. Ruídos da Memória. São Paulo: Siciliano, 1995.

231

OLIVEIRA, Eliézer Cardoso. História Cultural de Goiânia. Ed: Alternativa. 2003. 56f.
PERROT, Michelle. As mulheres ou os silêncios da História. Bauru, SP. Ed: EDUSC,
2005.
PEDRO, Joana Maria. O feminismo de “Segunda Onda”. Corpo, Prazer e Trabalho. In:
PEDRO, Joana Maria Pedro (Org.). Nova história das mulheres no Brasil. São Paulo:
Contexto, 2013.
PATERMAN, Carole. O contrato sexual. Trad. Marta Avancini. Ed: Paz e Terra, 1988.
SIMIONI, Ana Paula Cavalcanti. Profissão Artista: pintoras e escultoras acadêmicas
brasileiras. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo: FAPESP, 2008, 360p.
SHOWALTER, Elaine. A crítica Feminista o Território Selvagem. In: HOLANDA,
Heloísa Buarque de. Tendências e Impasses. 1994, p. 23-58.
TELLES, Norma. Encantações: escritoras e imaginação literária no Brasil (século XIX).
São Paulo, SP. Ed: Intermeios, 2012.
TEDESCHI, Losandro Antônio. Alguns apontamentos sobre a História Oral, Gênero e
História das Mulheres. Dourados: Ed.UFGD, 2014.
TEIXEIRA, Maria Elizabeth. Rosarita Fleury, Minha Mãe. Ed: Kelps. 2015.

232

BOURDIEU ENTRE A HISTÓRIA E O DIREITO
Diego Sander Freire
RESUMO: Ao longo de sua extensa produção bibliográfica, Pierre Bourdieu lidou com
os mais variados assuntos, sendo hoje considerado fonte relevante não apenas na
Sociologia, mas também História e Direito. Trata-se de verdadeiro autor multidisciplinar,
coerente com o atual paradigma das Ciências Humanas, paradigma este que se propõe a
análise dos objetos a partir de diversas origens e perspectivas que se complementam. O
presente artigo apresentará uma breve síntese da relação de Bourdieu com a História e o
Direito, como resultado de meus estudos sobre a grande reforma da legislação trabalhista
de 2017 realizados dentro do curso de Mestrado em História da Pontifícia Universidade
Católica de Goiás. Na História, tratarei da contribuição do sociólogo para a prática dos
estudos culturais (a partir de seu arcabouço conceitual e a superação das dicotomias
envolvendo uma série de pares conceituais) e da definição de uma dimensão histórica
para todas as ciências sociais (partindo de seu pensamento relacional e da qualidade metahistórica de seu trabalho). No Direito, utilizarei seu arcabouço conceitual, especialmente
as noções de campo, habitus, doxa e capital simbólico, especialmente quando
relacionados ao campo jurídico.
Palavras-chave: Bourdieu. História Cultural. Direito.

Introdução
Ao longo dos últimos 2 anos, na qualidade de discente do Programa de Pósgraduação stricto sensu (Mestrado) em História da Pontifícia Universidade Católica de
Goiás, me dediquei ao estudo da aplicação do arcabouço conceitual de Pierre Bourdieu
no Direito do Trabalho, tendo em vista meu interesse em aprofundar-me nas inúmeras
questões decorrentes da promulgação da denominada “reforma trabalhista” do ano de
2017, a lei 13.467/2017. Da apresentação inicial de meu projeto para ingresso no
programa até o ponto em que se encontra atualmente o trabalho promovi uma série de
alterações tanto teóricas quanto metodológicas. A principal delas foi, sem dúvida alguma,
a análise da reforma a partir da teoria de Bourdieu. A tal alteração tenho muito que
agradecer a minha orientadora, Dra. Thaís Alves Marinho, que me apresentou o sociólogo
francês, indicando um caminho possível neste tão importante diálogo entre a História, o
Direito e a Sociologia.
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Nas páginas que seguem tomei por objetivo sintetizar os elos que relacionam
Bourdieu com a História e com o Direito, enfatizando os conceitos por mim utilizados
em meus estudos, especialmente, campo, habitus, doxa e capital simbólico. Portanto, não
há neste artigo a pretensão de se aprofundar em cada um dos conceitos de Bourdieu.
Busquei trabalhar essencialmente com os próprios textos de Bourdieu, recorrendo
também quando necessário, à autoridade de autores da própria História, área do
conhecimento na qual se insere este mestrado. Tais fatos revestem-se de especial
importância para mim, que não tive na história minha graduação. Assim é que espera-se,
como objetivo complementar, que o presenta artigo possa servir de estímulo àqueles que
estão iniciando seus projetos, na busca por um referencial sólido que seja capaz de
facilitar na compreensão da realidade que se investiga.
Na História, tratarei da contribuição do sociólogo para a prática dos estudos
culturais (a partir de seu arcabouço conceitual e a superação das dicotomias envolvendo
uma série de pares conceituais) e da definição de uma dimensão histórica para todas as
ciências sociais (partindo de seu pensamento relacional e da qualidade meta-histórica de
seu trabalho). No Direito, utilizarei os conceitos acima mencionados, especialmente
quando relacionados ao campo jurídico que, aliás, recebe atenção explícita do próprio
Bourdieu146.

Bourdieu e a história.
Roger Chartier, ao debater com José Sérgio Leite Lopes147, havia discorrido sobre
o viés histórico da obra de Bourdieu a partir de 2 aspectos: sua contribuição para a prática
dos estudos culturais (a partir de seu arcabouço conceitual e a superação das dicotomias
envolvendo uma série de pares conceituais) e a definição de uma dimensão histórica para
todas as ciências sociais (partindo de seu pensamento relacional e da qualidade metahistórica de seu trabalho).
O pensamento relacional encontra-se congruente com o atual paradigma cultural
dos estudos sociais. Fugindo de uma noção totalizante da história, criadora de postulados
universais, invariáveis e invariantes a denominada “sociologia genética” de Bourdieu
analisa os fatos a partir das redes de relações (visíveis e invisíveis) definidas pelas

Em seu livro “O poder simbólico” existe capítulo específico que trata sobre “A força do Direito”
(BOURDIEU, 1989: 209-255).
147
Trata-se de debate promovido pelo programa de pós-graduação em história social da UFRJ no ano de
2002 (CHARTIER, LOPES, 2002: 139).
146
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posições (dominantes e dominados) ocupadas pelos agentes dentro de seu campo de
atuação específico (CHARTIER, LOPES, 2002: 139-140). Essa visão relacional
encontra-se mais adequada a atual definição da dimensão histórica, que se projeta
temporalmente a partir de contextos históricos diferenciados, que tiveram gêneses e
razões de ser específicos (daí o termo sociologia “genética”). A própria estrutura dos
espaços sociais, assim, corresponde ao produto de sua própria história. Bourdieu (2001:
113) sempre destacou em seus textos a importância de se ser capaz de historicizar os fatos
e discursos.
Dentro desta perspectiva temporal, encontramos no sociólogo o entendimento de
que as próprias combinações que constituem o mundo social estão sujeitas “a variações
no tempo” e seu sentido sujeito a indeterminações dependentes do futuro (“elemento
objetivo da incerteza”) (BOURDIEU, 2004: 161). Temos assim uma pluralidade de
visões de mundo, de pontos de vista, o que sugere inclusive um imenso campo de luta
pelo poder de produzir e impor uma visão de mundo legítima. De qualquer forma, sem
esses contextos historicizados se corre o risco de atribuir definições anacrônicas às
categorias. Como exemplo retirado do próprio arcabouço conceitual de Bourdieu, temos
a noção de campo, o qual só pode ser utilizado a partir da modernidade, tendo em vista a
necessária especialização e autonomia dos espaços sociais, que só se tornaram possíveis
a partir de então. Outras definições do autor, como habitus, prática e dominação
simbólica, por outro lado, acabam por ter uma aplicabilidade maior, justamente ao
permitirem uma análise a partir das descontinuidades históricas, sem que isso represente
um anacronismo (CHARTIER, LOPES, 2002: 168). Temos nestas situações uma maior
possibilidade de apropriações e reapropriações dos conceitos. Nesse sentido, reconhecese a já mencionada qualidade meta-histórica do trabalho do autor, utilizando-o para temas
por ele não abordados, por períodos por ele não estudados.
Ainda a partir do pensamento relacional, pode-se afirmar que a própria
legitimação social se dá com a verificação das relações existentes entre os agentes e seu
passado, negando-o ou incorporando-o (CHARTIER, LOPES, 2002: 141-142). A
legitimação quebra-se em momentos de ruptura gerados dentro dessa própria lógica, com
a vitória da negação do passado sobre sua incorporação, a partir das lutas internas (mas
também sofrendo influencias externas) dentro do próprio campo. Não há para o sociólogo
linha histórica sem descontinuidades, sem rupturas, nem desenvolvimento contínuo ou
progressivo.
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É partindo dessa dinâmica que se deve compreender o ponto pelo qual Bourdieu
não pode ser considerado o “último dos marxistas”, pois, ao mesmo tempo em que rejeita
o idealismo individualista, também repele o determinismo social reducionista. Essa
ênfase nas identidades e trajetórias dos indivíduos, sua capacidade de ser agente de
mudanças, sua prática, reproduz a própria ruptura intelectual do sociólogo francês a partir
da década de 80. Aqui, devemos buscar em José Sérgio Leite Lopes, a trajetória
intelectual de Bourdieu. Para o historiador brasileiro verifica-se nas obras do final da
década de 70 e início dos anos 80, a transição de um pensamento estruturalista
reprodutivista, lastreado essencialmente em Levis-Strauss e Saussurre, característico
ainda da geração dos Annales capitaneada por Braudel no paradigma da história social,
para cada vez mais atribuir agência ao indivíduo, aproximando-se assim do crescente
movimento dos estudos culturais, inclusive com influencias (e influenciando) da
microhistória italiana, da história cultural americana e até mesmo da new left inglesa
(CHARTIER, LOPES, 2002: 157-162). Nesse contexto ganha destaque a figura do
“habitus”.
Para o ingresso e desenvolvimento pessoal do indivíduo em determinado campo,
deve ele incorporar (no sentido de que produz efeitos no próprio corpo do indivíduo) uma
série de ações e competências, correspondentes a uma verdadeira estrutura mental
cognitiva, que favorecem o trânsito dentro daquele campo. A partir do momento em que
aquela estrutura mental se encontra internalizada no indivíduo, de forma que suas ações
e competências não precisam mais ser refletidas, estaremos diante do habitus. Trata-se
ele de uma verdadeira incorporação de esquemas, que permitem o conhecimento prático,
o ajuste por meio de ações não reflexivas a cada situação. Utilizando-me dos termos de
Bourdieu (2014: 139), trata-se de “atos sociais, realizados [...] sob necessidades
estruturais incorporadas na forma de disposições permanentes”. O habitus, contudo não
é pré-determinado, nem tampouco fixo. Bourdieu o apresenta como uma estrutura
estruturante, no sentido de que, ao mesmo tempo em que é determinado por condições
pré-existentes na sociedade, ele pode alterar aquelas próprias estruturas. Da mesma
forma, pode-se dizer que o sentido social das práticas e representações do habitus só é
percebido por aqueles inseridos no campo, e que possuem os códigos necessários para lá
transitarem. Tais códigos geram identidades (sense of one´s place) e diferenças (sense of
other´s place), ou seja, os agentes se autoclassificam e classificam os outros
(BOURDIEU, 2004: 158).

236

Os comportamentos gerados pelo habitus são apropriados para a lógica objetiva
do campo social, ao mesmo tempo em que tolera algum espaço para adaptação e
criatividade. Por outro lado, a própria trajetória individual está vinculada ao mundo social
como um todo, de forma que mesmo uma biografia, por exemplo, também implica uma
coletividade. Como crítica à visão idealista fenomenológica, Bourdieu (2004: 158)
relembra que as construções (estruturas) sociais não se operam num vazio social, visto
que possuem uma gênese social, além de não corresponderem a mero empreendimento
individual, podendo se tornar coletivo. Ademais, as representações dos agentes variam
segundo sua posição e seu habitus, não existindo a figura do agente autônomo
transcendental. A título exemplificativo, ele traz as motivações dóxicas, aquelas
percebidas como evidentes, mas que possuem elas mesmas uma origem social específica
(como o amor familiar). Para o sociólogo francês, portanto, o mundo social apresenta-se
como uma realidade sólida e duplamente estruturada (BOURDIEU, 2004: 160). Isso
porque, objetivamente, as propriedades (atributos) são desigualmente distribuídas aos
agentes e instituições, e subjetivamente, os esquemas de percepção e apreciação
exprimem o estado das relações de poder simbólico.
Transita assim tanto pelo estruturalismo, entendido como o reconhecimento da
existência no mundo social (e não apenas simbólico) de estruturas objetivas,
“independentes da consciência e vontade dos agentes, as quais são capazes de orientar e
coagir suas práticas e representações” (BOURDIEU, 2004: 149), quanto pelo
construtivismo, escola definida pela relação entre os esquemas de percepção, pensamento
e ação dos agentes (formadores do habitus) e as estruturas sociais. É o próprio Bourdieau
que afirma tratar-se de um estruturalista construtivista ou construtivista estrutural
(BOURDIEU, 2004: 149). Temos assim por meio do desenvolvimento do conceito de
habitus, a superação da dicotomia existente entre a física social (que destaca as estruturas
da sociedade) e a fenomenologia social (que reconhece a consciência dos agentes). Como
consequência, também encontramos, especialmente para os historiadores, solução para a
dicotomia entre a subjetividade (percepção da realidade social, seus sentidos e
significados) e a objetividade (tratar os fatos como coisas) na história. Não se pode pensar
o mundo de forma objetiva, meramente a partir de dados estatísticos ou pertencimento a
estamentos. Da mesma forma, não deve o historiador crer que o mundo social é mero
produto dos discursos e práticas, e que não há realidade social externa a eles (negação da
realidade objetiva). Neste sentido, o sociólogo afirma que a intenção mais constante de
seus trabalhos foi superar essa oposição de pares de conceitos (objetividade x
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subjetividade, física social x fenomenologia social, estruturas x representações/interações
etc.) (BOURDIEU, 2004: 151-152). Interessante observar mais uma reflexão de Bourdieu
(2004: 157) acerca da epistemologia do trabalho científico. Se é necessário num dado
momento buscar a realidade objetiva do fato, a partir do rompimento das ideologias
(objetivismo), também o é, num segundo momento, reintroduzir aquela subjetividade
descartada (subjetivismo), para que se possa não apenas construir uma visão de mundo,
mas também construir o próprio mundo.
Chartier (2002: 148) relembra nesse contexto a paradigmática frase do sociólogo:
“Não há nada para além da história.” Ela serve para exemplificar a sua relação com a
história, especialmente a história cultural. Para além de uma sociologia do tempo presente
(nega que a sociologia se defina por um recorte cronológico particular), Bourdieu
demonstrou ao longo de sua obra que a adequada contextualização dos fatos corresponde
a método a ser utilizado em qualquer estudo social, indicando a existência de uma
dimensão histórica fundamental em todas as ciências humanas, inclusive na própria
sociologia. Abarca a intersecção entre os campos da história, direito e sociologia. Temos
assim a interdisciplinariedade, comentada por Rüsen (2014: 232), tão característica do
“cultural turn” das ciências da cultura (ciências humanas). Assim o fazendo, o sociólogo
foi capaz de, bem ao gosto dos estudos culturais, reunir aspectos sociológicos (em suas
técnicas e conceituações), antropológicos (em suas descrições) e históricos (em suas
perspectivas). Oferece aos historiadores uma prática conceitual, oriunda de suas origens
sociológicas, balanceando objetivismo e subjetivismo, que pode e deve ser aproveitada,
para além da já reconhecida referencia empírica das perspectivas históricas.

Bourdieu e o direito.
Ao longo de sua obra, Bourdieu buscou fugir das noções extremistas que viam o
direito ora como totalmente autônomo ao mundo social (ao qual, no campo jurídico, ele
classifica como formalismo), ora como mero instrumento das classes dominantes
(instrumentalismo)148, superando tal dicotomia. Justificando seu posicionamento, ele
utiliza-se dos conceitos centrais expostos ao longo de sua obra, como, por exemplo:
campo, habitus, capital e poder simbólicos, doxa, entre outros.
Um dos principais conceitos da obra de Bourdieu é o de campo. Cada campo nada
mais é do que um espaço social, um microcosmo, com regras, princípios e hierarquias
148

A crítica ao formalismo traz como exemplo a Teoria Pura do Direito de Hans Kelsen, e ao
instrumentalismo o estruturalismo marxista (BOURDIEU, 1989: 209-210).
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próprias, nos quais os agentes específicos (políticos, econômicos, jurídicos, científicos,
etc) se formam e lutam. Frise-se mais uma vez que o conceito de campo, a partir da
perspectiva de Bourdieu só pode ser utilizado a partir da Modernidade, quando do
processo de especialização e autonomização dos espaços sociais. Pode-se afirmar que
para o sociólogo o campo apresenta três características básicas: a autonomia perante os
demais campos; a existência de regras, princípios e hierarquias próprias; a presença de
agentes especialistas no jogo de dominância dentro do campo. É importante que se diga
que a não possibilidade de utilização do termo “campo” não significa a ausência de
espaços sociais ou ainda o desenvolvimento de uma prática específica. Assim é que, não
é porque o campo literário só se consolidou no século XIX, que não existia antes desse
século literatura. Mas simplesmente que ela ainda estava mesclada a outras práticas, como
às práticas da corte, não sendo autônoma e não apresentando agentes especializados,
capazes de jogar o jogo de dominância a partir de regras, princípios e hierarquias próprios.
Claro que cada campo não é um espaço isolado, protegido de interferências externas e
alterações internas, mas está em constante relação com os demais, sendo afetados por
eles, ao mesmo tempo também os afetando.
O campo jurídico, por sua vez, é o local onde são formados os agentes jurídicos,
e onde esses agentes lutam entre si pela autoridade de dizer o direito, por meio da
acumulação desse capital simbólico jurídico específico, que se dá a partir das lutas/jogos
disputados a partir de regras, princípios e hierarquias próprias do campo jurídico. Assim,
o direito ganha destaque no pensamento do autor a partir da constatação da força do poder
simbólico de enunciar o nomos, ou seja, de nomear, classificar os fatos sociais, ou melhor,
da “capacidade reconhecida de interpretar (de maneira mais ou menos livre ou autorizada)
um corpus de textos que consagram a visão legítima, justa do mundo social”
(BOURDIEU, 1989: 211). A dominância no campo jurídico, assim, é obtida a partir das
lutas pela interpretação do direito (normas jurídicas em geral como princípios, regras, leis
etc). Não existe uma classificação/nomeação/interpretação única e universal, mas apenas
lutas pelo poder de classificar, que depende da posição do agente dentro do campo, dentro
de determinado contexto histórico dinâmico.
Essas lutas se resolvem em termos relativos à própria definição das identidades e
diferenças. A nomeação das identidades e diferenças encontra boa parte de sua
legitimação no Estado, seja pelo próprio processo legislativo, seja no âmbito jurídico. O
dominante impõe a sua identidade ao dominado, bem como a identidade do próprio
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dominado, o qual as reconhece como “verdadeiras”, como naturalizadas/normalizadas149,
afinal, “o dominado também é alguém que conhece e reconhece” (BOURDIEU, 2014:
225). A própria ideia do discurso da naturalização pressupõe a existência de condições
naturais preconcebidas, de divisões, ainda que artificiais. Por meio desse discurso, por
exemplo, justificou-se a partir de atributos físicos a inferioridade das mulheres. Tais
discursos, que dizem e constroem o mundo social, são assim, consoante Bourdieu (2004:
159), regidos por esses princípios de visão e divisão do mundo. Essa imposição da própria
visão de mundo pelos dominantes sobre os dominados caracteriza a violência simbólica.
Não há unicamente numa sociedade formas brutais de dominação ou enfrentamentos
explícitos (CHARTIER, LOPES, 2002: 153), daí dizerem-se simbólicas. Ainda que se
considere que toda violência inicial deve ser bruta, a reprodução do poder (tema central
no pensamento de Bourdieu), só se dará se adequadamente legitimada e naturalizada, o
que é conseguido por meio da dominação simbólica. Tal dominação só se efetiva a partir
da incorporação (no sentido de colocar para dentro do corpo a partir do habitus) pelos
dominados da visão dos dominantes. Daí a força do direito, posto que capaz de legitimar
as próprias identidades e diferenças a partir da interpretação do próprio poder de
nomear/classificar, impondo inclusive, limites à própria autoclassificação dos agentes.
Assim é que, mesmo os conflitos sociais eventualmente oriundos de outros espaços
sociais (econômico, político, racial, identitário, etc) acabam por ter sua solução nomeada
e classificada pelos agentes jurídicos, muitos dos quais atuando em nome Estado (como
os juízes, por exemplo).
O poder simbólico, aliás, não invalida ou concorre com os outros poderes, mas os
complementa. Bourdieu (2004: 166-167) utiliza muitos aspectos para descrevê-lo: poder
de constituição, poder de fazer grupos, poder de impor às mentes uma visão (antiga ou
nova), poder performativo (pois faz o que anuncia), poder de fazer coisas com palavras.
Esse poder, por sua vez, é organizado num sistema simbólico, o qual é constituído com
base nos princípios de identidade e diferença já explicitados, sendo as diferenças
utilizadas como signos distintivos, positiva ou negativamente. As lutas travadas dentro
dos espaços sociais visam justamente à imposição dessa visão de mundo que, a partir do
momento em que se torna inquestionada pelo corpo social, adquire a condição de doxa
(senso comum, taken for granted etc), não sendo mais refletida, já que tomada por
evidente. A posição dominante originada do contexto destas lutas é capaz de impor assim
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a sua doxa (orto-doxia) sobre os demais agentes dominados, e cujas visões de mundo
passam a condição de mera hetero-doxia, posto que derrotadas. No campo do direito essas
lutas colocam em confronto as interpretações jurídicas (seja por doutrina ou
jurisprudência) não prevalecentes dos dominados (hetero-doxia) de um lado, e as
dominantes/legítimas (orto-doxia) do outro150. Contudo frise-se que existe um dinamismo
nessas lutas e, chegado o momento de ruptura (ou seja, quando da superação da antiga
interpretação dominante), as posições de dominante e dominado podem mudar.
Para o ingresso e desenvolvimento pessoal do indivíduo em determinado campo,
deve ele incorporar uma série de ações e competências, correspondentes a uma verdadeira
estrutura mental cognitiva, que favorece o trânsito dentro daquele campo – o que
corresponde justamente ao habitus. O habitus jurídico se desenvolveu a partir da prática
codificada de procedimentos com vista à resolução de conflitos pelos agentes
especializados (BOURDIEU, 1989: 213). O capital específico de cada agente especialista
(aquele agente que transita dentro de um campo específico) é valorizado segundo sua
afinidade com o habitus, e determina a posição de dominância do agente dentro de seu
campo específico. Assim é que, no direito, não apenas o conhecimento das normas se
torna relevante, mas como se utiliza aquele conhecimento a partir de toda uma gama de
práticas e hierarquizações que finalmente servirão para determinar a interpretação
dominante e, como consequência, as posições de dominância dentro do campo. O
conceito de capital que, retirado inicialmente de Marx, em Bourdieu passa a designar toda
forma de acumulação, não apenas econômica, mas também política, cultural, e claro,
simbólica151. Esse capital simbólico, nada mais é do que o capital decorrente do
conhecimento e reconhecimento das outras formas de capital (BOURDIEU, 2004: 163),
como o capital jurídico, por exemplo. Uma vez reconhecido como tal, o poder passa a
reproduzir-se, garantindo a dominação. A acumulação de capital (seja simbólico ou
jurídico), assim, serve para consolidar a posição de dominância dentro do campo. Nesse
sentido, Bourdieu (2014: 260) define capital simbólico como “esse capital que todo
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Bourdieu (1989: 249) traz a ideia de orto-doxia como a da crença correta, que enuncia o dever-ser tido
por evidente.
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O sociólogo já havia explicitado a necessidade de superação dos conceitos marxistas, como se vê em
BOURDIEU (1989: 152): “As insuficiências da teoria marxista de classes [...] resultam de que, ao reduzir
o mundo social unicamente ao mundo econômico, ela se vê obrigada a definir a posição social unicamente
ao campo econômico [...]”. Além do mais, ao negar o reducionismo econômico, buscou ele uma redefinição
do termo capital, que fosse capaz de transubstanciá-lo, desvencilhando-se “de qualquer a priori utilitarista”
(CATANI ET AL., 2017: 101).
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detentor de capital detém como complemento”, destacando o fato de que o acúmulo dos
demais tipos de capital acompanha também o acúmulo de capital simbólico.
Ademais, o capital simbólico obtido nas lutas anteriores pode ser utilizado nas
próximas lutas simbólicas travadas, especialmente quando visam à imposição da doxa (do
senso comum) ou do monopólio da nomeação legítima (poder de classificação), podendo
ser inclusive oficialmente sancionado e juridicamente garantido (efeito da nominação
oficial pelo Estado, detentor do monopólio da violência simbólica legítima, por meio da
outorga do título que garante a identidade do sujeito de uma forma universalmente
reconhecida). O Estado, portanto, a partir da especialização do campo jurídico com a
Modernidade, assume o monopólio da violência (simbólica ou não) legítima, tendo no
direito seu principal instrumento de legitimação, a partir deste poder de
nomeação/classificação, de produzir regras que serão por ele mesmo executáveis e
garantidas. Temos nessa cumplicidade entre direito e Estado uma das grandes
características do direito moderno. No desenvolvimento histórico que propiciou o
estabelecimento do direito positivista, entendeu-se que a racionalização do direito se dava
justamente a partir da existência de pressupostos de legitimação que deveriam seguir uma
hierarquia até que se atingisse a norma fundamental (por vezes identificada com a
constituição, ou melhor, com o processo constituinte originário), a qual produziria efeitos
dentro do espaço social sob controle do Estado. Ainda hoje essa concepção positivista do
direito predomina como orto-doxia da disciplina. Ainda hoje o direito só é legítimo,
quando sancionado pelo Estado, e mesmo quando aos indivíduos é dada margem de ação,
as definições dessa margem ainda devem ser dadas pelo Estado.
Soraya N. Sckell (2016: 162) ainda nos lembra de que o campo jurídico não se
confunde com o corpo judiciário, sendo este último o conjunto de agentes que tem
interesse na existência do campo e nele atuam. Dentro do próprio campo jurídico,
Bourdieu (1989:217) classifica os agentes especialistas jurídicos em duas categorias, que
ele chama de teóricos e práticos. Os teóricos são os produtores da doutrina, representados
especialmente pelos professores e magistrados das cortes superiores. Buscam eles uma
maior racionalização e abstração da norma, sendo seu poder de dizer o direito mais
próximo ao formalismo do que do instrumentalismo. Aqui, a hermenêutica se dá no mais
alto grau de generalidade possível. Os práticos, por sua vez, caracterizados pelos
advogados e juízes das cortes inferiores, fogem de certa forma da generalidade e
abstração, na medida em que devem adequar a pretensa generalização a cada caso
concerto analisado, momento no qual criam uma regra específica (e não geral) para aquele
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caso. Práticos e teóricos lutam tanto dentro de seu local específico (os teóricos acumulam
capital ao ter suas generalizações reconhecidas pelo maior número de agentes; os práticos
ao terem sucesso no reconhecimento de seus argumentos dentro de cada caso concreto,
não tendo suas sentenças reformadas pelas cortes superiores ou sendo bem-sucedidos nas
causas que patrocinam), quanto entre eles. É justamente neste embate entre teóricos e
práticos pela autoridade de dizer o direito que o próprio direito se transforma, gerando as
rupturas transformadoras dentro do próprio campo. Os teóricos criam abstrações, que são
utilizadas pelos práticos, os quais, dado seu interesse em determinada situação específica,
alteram aquela generalidade adequando-a ao caso específico, o que, por sua vez, faz com
que os teóricos criem novas abstrações a fim de justificar aquela nova adequação.

Conclusão.
Todo aquele que se propõe à realização de um trabalho científico deve ter em
mente quais serão seus autores de referência, seja teórica, seja metodológica. Existem
autores que pela abrangência e utilidade prática de sua obra possibilitam uma enorme
gama de caminhos àqueles que se propõem a estuda-lo. É este o caso de Pierre Bourdieu,
autor cuja biografia reflete justamente o estudo das práticas.
No caso específico da reforma trabalhista, o objeto de estudo de minha dissertação
de mestrado, o arcabouço conceitual de Bourdieu correspondeu a verdadeiro facilitador
para a compreensão da realidade social. A grande reforma da legislação trabalhista de
2017 se trata de tema contemporâneo, que afeta profundamente nossa sociedade. A fim
de se verificar a intensidade das alterações promovidas pela reforma, tenho buscado
determinar a existência de doxa e habitus consolidados no âmbito do direito do trabalho,
a fim de compará-los com as alterações legislativas promovidas. O teor dessas alterações
pode ser buscado dentro dos jogos de poder disputados especialmente no campo jurídico,
bem como a partir das influências dos campos político e econômico.
E, da mesma forma que um tema tão específico como a reforma trabalhista
possibilita a utilização da teoria do autor, tantos outros o podem ser. É essa inclusive a
proposta de Thirty-Cherques (2006:27-55), ao sugerir uma rota para todos aqueles que
pretendem adaptar o referencial conceitual do sociólogo francês à análise de novos temas
e objetos.
Ademais, sendo meu projeto de pesquisa vinculado ao programa de pós-graduação
em História, também se fez necessária a utilização de referencial teórico que fosse capaz
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de dialogar com a historiografia. Consoante acima exposto, este diálogo é uma das
qualidades da obra de Bourdieu.
Finalmente reitero que o presente artigo não teve por objetivo aprofundar o debate
das interações existentes entre o arcabouço conceitual de Bourdieu com o Direito e com
a História. O que aqui se buscou foi apresentar uma síntese, que pudesse servir de
estímulo àqueles que, como eu, buscaram subir nos ombros de gigantes, para poder
também conseguir enxergar mais longe.
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A INVESTIGAÇÃO DE CONSCIÊNCIA HISTÓRICA DE
ESPECTADORES DO FILME 1964 - O BRASIL ENTRE ARMAS E
LIVROS, DA PRODUTORA BRASIL PARALELO

Diogo Fraga Cruz152
RESUMO: O texto pretende expor um primeiro instrumental de pesquisa que busca
verificar a mobilização de consciência histórica de espectadores da empresa produtora de
conteúdo para internet: Brasil Paralelo, no contato com conteúdo em que é construída
uma relação entre uma interpretação do passado e a intenção do agir no presente. Um
conteúdo específico será analisado. Trata-se do filme 1964 – O Brasil entre armas e
livros, projeto que objetiva revisionar a história do período da ditadura civil militar no
Brasil. A forma de veiculação de ideias históricas via internet é relativamente nova,
porém, o sucesso de alcance do filme e do próprio canal da produtora no YouTube
mostram que é uma grande ferramenta para veiculação de produções da cultura histórica,
e a Brasil Paralelo já compreendeu isso desde sua origem em 2016. A partir dos
comentários dos espectadores nas caixas de comentário do filme procuraremos verificar
elementos de conexão temporal e conceitual com o filme em estudo.
Palavras-chave: consciência histórica; Brasil Paralelo; revisionismo, negacionismo

Introdução
Este texto visa produzir um instrumental de pesquisa numa primeira verificação
sobre a mobilização de consciência histórica de espectadores da produtora Brasil Paralelo.
O estudo foi realizado a partir do contato da audiência de uma produção que interpreta
eventos do passado, com a intenção do agir no presente, através de um projeto revisionista
da história.
A empresa estabelece também em sua série de vídeos, veiculados no seu canal no
YouTube, posicionamentos sobre eventos e conceitos históricos. Desta forma, a Brasil
Paralelo se insere no mercado audiovisual a partir de produções que fazem uso público
da história.
Então, o exercício interpretativo realizado neste trabalho busca compreender qual
estrutura de consciência histórica é mobilizada por espectadores da Brasil Paralelo no
contato com o filme: 1964- O Brasil entre armas e livros, lançado no canal da produtora
na plataforma do YouTube, em 2019.
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Por consciência histórica tomaremos a clássica definição de Jörn Rusen, sendo “a
suma das operações mentais com as quais os homens interpretam a experiência temporal,
com a função de orientar-se na sua vida prática no tempo” (Rüsen, 2001:57)
Este exercício de interpretação da consciência histórica mobilizada pelos
espectadores é parte integrante do trabalho de Tese que está em produção junto à PPGHUFG.
A fonte principal deste trabalho são as narrativas produzidas pelos espectadores
do filme 1964- O Brasil entre armas e livros, da já mencionada produtora. Iremos, ao
longo deste texto, destacar algumas narrativas, expondo-as de acordo com as
características interpretativas de mobilização de consciência histórica.
As opiniões foram coletadas entre as publicadas na caixa de comentários dos
vídeos no YouTube, onde os espectadores expressam pontos de vista, posicionamentos e
reflexões sobre os diversos temas. Nos interessam, para este trabalho, exclusivamente as
narrativas publicadas na caixa de comentários do filme em questão.
A temática central do vídeo é o período da ditadura civil militar no Brasil (19641985). Outros fatos, porém, são também abordados, com a finalidade de compor as ideias
históricas do filme como, por exemplo, os eventos da Guerra Fria.
Apesar de o filme apresentar interpretações das ideias históricas, este trabalho não
fará análise das propostas da produção audiovisual, que serão apenas tangenciadas
durante a observação a que realmente nos propomos. O foco aqui é a investigação do que
os espectadores da Brasil Paralelo fazem sobre os assuntos da película.
A Produtora Brasil Paralelo
Brasil Paralelo é uma empresa que tem origem em 2016, e produz conteúdos
audiovisuais através de um canal no YouTube. Mantém também um site na internet com
materiais como aulas e debates, exclusivos para assinantes. Em diversas ocasiões os
proprietários da empresa afirmaram não receber dinheiro público, e que a manutenção da
empresa ocorre a partir da contribuição dos membros.
No YouTube, a produtora reúne mais de 1 milhão e 400 mil inscritos, que acessam
gratuitamente os conteúdos disponíveis. São 30 vídeos publicados, e cerca de 20 milhões
de visualizações. Na última campanha publicitária153 antes da produção deste trabalho a
instituição estipulou a meta de alcançar 100 mil membros na sua plataforma de conteúdos
exclusivos.
Esses números demonstram o grande poder de alcance dos vídeos produzidos pela
Brasil Paralelo. Somente o filme em estudo neste trabalho de pesquisa já alcançou a marca
de mais de 8 milhões de visualizações.
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Outro exemplo do grande poder de alcance das ideias divulgadas pela Brasil
Paralelo está no número de comentários dos espectadores de seus conteúdos. Até o
momento da produção do presente trabalho mais de 73 mil comentários já haviam sido
publicados na caixa de comentários do filme 1964-O Brasil entre armas e livros, na
postagem do YouTube. Alguns desses comentários são o que nos servem de fonte para
esta pesquisa.
A Brasil Paralelo, como o próprio nome da empresa demonstra, procura inserir-se
na produção de um conteúdo que busca uma visão diferenciada das grandes mídias, e
também de algumas produções acadêmicas nos diversos temas. Desta forma pretendem
produzir novos conteúdos na cultura histórica, “paralelos” ao que chamam de “história
oficial”.
A própria produtora confirma essa ideia ao expor suas intenções de ação na
sociedade. Em conteúdo publicitário dos anúncios veiculados no YouTube154 é dito que
“a missão da produtora Brasil Paralelo é enriquecer a sociedade, por meio da
comunicação eficiente da verdade”. Segue informando que “de maneira privada e
independente estamos cumprindo essa missão há 4 anos”.
Ainda sobre a narrativa da missão da empresa, os proprietários deixam o
importante recado de que “ser membro da Brasil Paralelo não é mero entretenimento. É
defender valores. Em 4 anos levamos ideias, valores e sentimentos”. Inferimos aqui que,
ao mesmo tempo se colocam para um público específico, demonstram a forma pela qual
se conectam com esse público: a partir de ideias, valores e sentimentos.
A noção de verdade nas produções da Brasil Paralelo está ligada ao sentimento. A
conexão com seu público, feita a partir dos valores.
E os projetos da empresa estão em congruência com a missão quando afirmam
que projetam “atacar pautas urgentes para o Brasil” e também “continuar fazendo com
que o espectador tenha outra versão da história”.

1964 – O Brasil entre armas e livros
O filme é uma produção de bom nível tecnológico, que chama atenção pela
qualidade de som e imagem. O formato é de entrevistas, onde os entrevistados contam
suas interpretações e ideias do passado, intercaladas por uma narração que traça a
estrutura de ideias. Junto à narração e à fala dos entrevistados compõe a cena uma série
de imagens, áudios, vídeos e manchetes de jornal, que configuram a proposta de
documentário à produção.
O apelo aos sentimentos perpassa todo o filme. O fundo musical dialoga com as
intenções narrativas, ao demonstrar cada elemento do filme. Também encontramos esse
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apelo na gama de adjetivos usados pelos entrevistados, ao falarem sobre personagens;
assim como pelo narrador, ao contar história de um tema ou expor um determinado
conceito.
“Derrubar o regime [ditadura militar] era o pretexto utilizado ao atrair militantes
para a causa principal: instalar a ditadura comunista. Eram dezenas de grupos, que com
brutalidade e frieza, cometiam atrocidades contra o povo brasileiro”155.
O filme se propõe imparcial, mas cria atmosfera de ódio ao comunismo, sem ao
menos problematizá-lo. Essa é uma das ideias centrais do filme: retratar o comunismo e
seus agentes como os inimigos. O conceito é completado ligando o espectador aos valores
estadunidenses no período de guerra fria, estruturando uma visão maniqueísta, onde
Estados Unidos representam o conjunto de valores que devem ser preservados, e a União
Soviética é o grupo que quer ferir e destruir esses valores.
Este é o pano de fundo em que o filme monta suas duas ideias centrais. Ambas
relacionadas ao universo supra explicitado, que guia a visão de passado e liga às intenções
do agir no presente e às expectativas de futuro.
As ideias estão ligadas ao tema principal sobre o qual o filme se debruça: o período
da ditadura civil militar no Brasil (1964-1985). A primeira ideia é a confirmação de que
o golpe militar foi uma prevenção contra um golpe comunista. A outra é de que, sob o
domínio institucional militar, estes conseguiram combater, com armas, as ameaças
comunistas.
Porém o Exército não percebeu a mudança de estratégia dos agentes comunistas
ao transferir as ações dos campos de combate armados para o domínio das mentes
populares, através da ocupação de instituições midiáticas e educacionais. Segundo a visão
da Brasil Paralelo os comunistas tomaram os veículos de comunicação e as Universidades
Públicas.
Apoiado nessas ideias, o filme coloca sua proposta de intervenção na cultura
histórica. Cria um novo campo de interpretação temporal, onde a centralidade da
compreensão histórica está nos valores de bem e mal, da liberdade ou da ditadura, da
democracia ou da barbárie, do capitalismo ou do comunismo.
O apelo sentimental é o aspecto central na plausibilidade da narrativa histórica do
filme. Apesar do uso de fontes documentais que auxiliam na interpretação do passado
histórico, sua compreensão está muito mais ligada a outros fatores, como a memória
individual dos entrevistados e a identificação com um conjunto de valores a serem
preservados na trama. Estes independem do aparato documental apresentado.
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Desta forma a Brasil Paralelo tenta colocar-se no campo da produção de
conhecimento histórico contrário aos valores comunistas, que estão sendo implantados
ainda em pleno regime militar, à qual é dado o nome de “guerra cultural”.
A interpretação do passado será assim, “paralela” à história acadêmica do período
da guerra fria e da ditadura civil militar do Brasil. Como em toda sua narrativa, o filme
propôs os recortes temporais focando na ideia central do combate ao comunismo no Brasil
do século XX. Apresenta ainda recortes de manchetes de jornal que ajudam a compor a
noção de que na época já se acompanhava o desenvolvimento desse combate ao
comunismo no Brasil.
Trabalham também com a memória da experiência vivida de seus entrevistados.
Muitos viveram no período, e com base nessa memória construíram a interpretação do
passado. São memórias individuais, porém usadas como verdades absolutas para definir
todo um período histórico.
A fonte documental principal para a produção audiovisual é o livro “1964: o Elo
perdido. O Brasil nos arquivos do serviço secreto comunista156.” Ele traz uma reunião de
documentos que procura comprovar ação de espionagem comunista no Brasil pré-1964.
O filme suporta neste fato a interpretação da justa intervenção militar no período.
Esses auxílios da narrativa não são problematizados no filme. Não se trabalham
as manchetes de jornal como possibilidade de disputa narrativa do período, nem mesmo
ações como exemplo do IPES (Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais) desde 1961, que
difundiam as mesmas propagandas anticomunistas que hoje retornam, como experiência
do passado plausível para a Brasil Paralelo.

Sobre os dados da pesquisa
Para o exercício de interpretação e produção do instrumental de pesquisa foi
realizada uma coleta de pouco mais de dois mil comentários, de um total de setenta e três
mil comentários registrados até a última data de verificação157.
As narrativas foram coletadas na própria plataforma em que o vídeo está
disponibilizado, a partir da caixa de comentários, onde espectadores opinam e debatem
sobre temas propostos por outros pares. O estudo dessas narrativas tem uma proposta
qualitativa na metodologia de interpretação.
A caixa de comentários do YouTube permite a verificação através de duas formas:
classificação por “principais comentários”, que coloca em ordem de comentários com
maior número de curtidas e/ou que teve grande número de respostas. A outra lista os
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“mais recentes primeiro”. Esta ultima já perfila os comentários por ordem cronológica de
publicação.
A importância dessa fonte é que ela é produzida espontaneamente pelo espectador
quando manifesta sua opinião sobre temas e conceitos expostos no filme. Portanto, a partir
do ponto de vista expresso no comentário podemos verificar a consciência histórica
mobilizada no contato com a história narrada pela produtora Brasil Paralelo.
Assim, a caixa de comentários do filme apresenta-se como um palco de discussão
política de intenções do agir no presente, e de relação dessas intenções do agir com o
passado retratado no filme.

A metodologia de interpretação das narrativas
O filme narra eventos do passado buscando estruturar a relação entre passado e
presente em temas como a guerra fria e a ditadura civil-militar no Brasil. Também propõe
posicionamento conceitual sobre o comunismo.
A narrativa indica uma interpretação do passado, uma intenção no agir no presente
e uma perspectiva de futuro. Ao lidarmos com os comentários dos espectadores vemos
que analisam as questões políticas do presente e muitos correspondem com a
interpretação do passado proposta no filme.
Procuramos interpretar nessas narrativas dos espectadores como são construídos
os vínculos entre os espectadores e a produção da Brasil Paralelo. Tanto nas noções de
tempo quanto nos posicionamentos ideológicos, na visão política e na relação conceitual.
Existe um diálogo entre passado e presente nas temáticas do filme, que propõe um
diagnóstico interpretativo do passado e uma ideia de presente.
•
•
•

ditadura como forma de evitar um mal maior do golpe comunista com a imposição
de novos valores.
as consequências dos militares ganharem a batalha das armas mas perderem a dos
livros.
o debate político atual e a ligação de partidos da esquerda partidária com agentes
comunistas do passado.

Analisamos a relação passado-presente construída pelos espectadores buscando
compreender como mobilizam essa relação na construção do argumento, como
interpretam o passado, o presente, a relação entre as intenções do agir no presente, e a
mobilização do passado para justificar tais ações.
Os discursos da produção audiovisual em pauta são reconstruções históricas. Ao
opinarem narrativamente a respeito deles, os espectadores usam do conhecimento
histórico advindo da cultura histórica com a qual se identificam e compõem a memória
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do passado, podendo assim reforçar o discurso do filme em questão e propor como uma
ideia válida no presente.
A base metodológica para interpretação das narrativas históricas coletadas está em
Rüsen (2011: 51), que usa a história das famílias Maclean e Macloish, onde cada tipo de
posicionamento assumido pelo sujeito sobre a história significa um tipo de mobilização
de consciência histórica.
Nosso trabalho busca aliar-se às características do método de Rüsen. A partir dele
conseguimos investigar a forma com a qual o sujeito interpreta o tempo e mobiliza o
passado para orientar sua intenção do agir no presente, suprindo carências de orientação
temporais no contato com o filme.
O vínculo com a história narrada demonstra qualitativamente as possibilidades
criadas a partir da construção do passado no filme, que remete a uma ação crítica ou
acrítica na mobilização de consciência histórica dos espectadores.
Assim o fazem porque relacionam a informação adquirida no filme ao arcabouço de
conhecimento histórico sobre os temas propostos na película. O conjunto de ideias
históricas aliadas à intenção do agir no presente e às carências de orientação temporal
constituídas nesse viver prático motivam o espectador ao contato com esses temas.
A relação com a produtora, que em 2020 encontra-se consolidada na criação de
conteúdos na internet, já se faz conhecida no seu padrão ideológico. Dessa forma, muitos
espectadores já esperam algo sobre o que vão ver.
O espectador orienta-se temporalmente na buscar de uma solução para a vida
prática, cria determinada relação com o tempo (mesmo quando não relaciona passado
com presente), e se posiciona a partir desse entendimento do passado que constrói, seja
negando o posicionamento sobre o passado retratado pela Brasil Paralelo, seja seguindo
esse posicionamento.
Na relação específica com os eventos, conceitos e ideias propostas pela produtora
nos seus vídeos, os espectadores interpretam para “julgar” se há ou não verdade naquilo
com o que estão tendo contato. Conhecendo os motivos que levam o espectador a entender
como verdadeiro o conteúdo histórico com que teve contato, ou então, rechaçá-lo,
podemos identificar uma conexão entre a Brasil Paralelo e seu espectador.

Blocos de interpretação
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A interpretação das narrativas158 foi dividida em blocos. No primeiro bloco
apontamos uma relação qualitativa entre as críticas factuais e a interpretação dos eventos
do passado nas narrativas de espectadores do filme do Brasil Paralelo.
Alguns exemplos de crítica factual:
“Já desconfiado com o conteúdo, cliquei um pouco a frente e em menos de 5 segundos uma informação
falsa. 6:45, a foto é da Índia, 1895, num período de fome potencializado pela INGLATERRA. Fonte: Mike
Davis, Holocaustos Coloniais. Só precisei assistir a 5 segundos dessa bosta.” 159

O comentário foi postado mais de um ano após o lançamento do vídeo e de lá até
a data de produção do texto, não houve retratação do erro encontrado. Isto porque a Brasil
Paralelo não se preocupa com erros factuais. A proposta é promover um debate
interpretativo. Diversos críticos também já apontaram outros erros documentais e factuais
dessa e de outras produções da empresa.
“E tem idiota que fala que é um documentário pró-ditadura. Nunca vi tantos FATOS deste período de
forma tão bem explicada. E os fatos apresentados metem o pau nos militares, a questão é que mete o pau
na esquerda também, e isto a hegemonia esquerdista não pode permitir.” 160

Já se nota, na narrativa acima, que a visão factual do espectador é exatamente a
mesma do filme. O espectador confunde fatos com interpretações. Essa confusão é o que
conecta o espectador ao campo interpretativo proposto no filme, ao valorizar a
interpretação colocando-a como um fato.
Alguns exemplos de crítica interpretativa:
“Excelente documentário! Agora o que faremos?!”
“Acabar com o mecanismo, o bolsonaro está aí pra isso! Basta estudar mais sobre geopolítica. Se for
bastante inteligente não vai levar pro lado pessoal em relação ao governo.” 161

A narrativa 3 apresenta um diálogo entre dois espectadores que buscam soluções
baseadas no campo interpretativo do filme. A carência de orientação do passado foi
suprida, e a intenção do agir no presente está conectada à visão de passado. Agora é
construir os passos futuros.
Agora, vejamos um debate entre dois perfis de espectadores na caixa de
comentários. Nele se incluem os dois tipos de críticas demonstradas neste trabalho: a
crítica aos fatos, e a crítica à interpretação do passado.

158

As imagens dos comentários feitos na plataforma onde o filme encontra-se disponibilizado, aqui
denominados “narrativas”, encontram-se no Anexo A deste trabalho, numerados de acordo com a sequencia
em que aparecem, tendo nomes e outras formas de identificação ocultos, de forma a preservar a privacidade
dos partícipes.
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“Sou professor de história e filosofia... Mas sempre ensinei que o Brasil passou por um Regime Militar e
não uma Ditadura... Obs: A comunidade escolar fica raivosa !!!”
“Ixi. Então vc falsifica a história, pq nesse documentário chucro mesmo eles falam que foi uma ‘ditadura
a partir de 1968 com o AI5’. Coitados dos seus alunos, enganados.”
“Ou vc não entendeu o documentário ou não assistiu o a AI- foi a partir de 1975”
“O AI 5 foi imposto no dia 13 de dezembro, sexta feira, do ano de 1968. Bjs”
“E se vc assistir de novo vai ver que essa corja mesmo chama o regime militar de ditadura em vários
momentos”
“Mais foi uma revolução, e necessária” 162

O conteúdo factual foi apontado e criticado. Havia um erro na data e isso era
importante para a narrativa histórica do período. Mas a interpretação do passado
permaneceu a mesma: não foi uma ditadura, foi uma revolução.
Interessa verificarmos nesses debates como existe uma consequência lógica entre
a assimilação e crítica do conteúdo proposto no filme, e a resposta numa conexão dentro
de um campo interpretativo da realidade.
As narrativas que propõem discordâncias factuais logo não se conectam com as
ideias chave do filme, e não reproduzem suas visões temporais (seja na interpretação do
passado, como também nas intenções do agir no presente)
Interpretação conceitual
As ideias históricas que são transmitidas no filme estão atreladas a alguns
conceitos. Os primeiros 30 minutos de filme falam da guerra fria. Um período que é
retratado de maneira maniqueísta, num grande esforço em demonstrar quem era o vilão
daquela história.
Faremos aqui uma breve interpretação da noção de comunismo no filme “1964O Brasil entre armas e livros”, como um ponto de referência ao objeto desse trabalho, que
é a mobilização de consciência histórica dos espectadores desse filme, publicadas por eles
na caixa de comentários do YouTube.
Para compor o cenário maniqueísta a explicação histórica usada pelo filme foi
levar ao centro da interpretação a noção de comunismo. Afinal, um dos pontos chave da
interpretação histórica do século XX para a Brasil Paralelo é o projeto de domínio dos
países comunistas.
Comunismo, para a Brasil Paralelo, resume-se a uma ditadura para exploração do
povo por parte da cúpula governante. Os regimes soviético, cubano, chinês e norte
coreano são o palco demonstrativo dessa relação no filme, e os recortes analíticos ajudam
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na configuração do que seria o comunismo. Não há tentativa de problematização do
conceito, apenas demonstração prática dele à partir desses recortes.
Isso leva a uma interpretação de que, quando esses agentes comunistas estão
atentando contra o Brasil, é para montar uma ditadura comunista, conforme o modelo
proposto (ditadura e exploração do povo). Ainda, o comunista da década de 1960 é o
mesmo comunista do século XXI.
Uma das ideias chave do filme é que em determinado período a tática de ação
desses comunistas será modificada “das armas para os livros”. Mas os agentes continuam
os mesmos.
No contato com essa construção de passado produzida pelo filme, interessa-nos verificar
como os espectadores responderam à essa noção de comunismo.
“Até hoje eles comunistas usam a desinformação como arma contra os governos. o Brasil que se cuide
com a imprensa atual.” 163

A imprensa seria um dos agentes comunistas infiltrados no Brasil que estariam
promovendo o novo modo de ação de destruição de valores que o filme propõe.
“As eleições diretas foi que acabou com o Brasil, pois isso fez com que os comunistas voltassem e
impestiassem o congresso. A segunda merda foi o Figueiredo ter dado anistia para que os demônios
comunistas voltassem para o Brasil.” 164

O revisionismo não está nos fatos, está na interpretação temporal. A narrativa
promove uma relação temporal confusa na exposição factual dos eventos da anistia e das
eleições diretas. A confusão factual é sobre a eleição direta para o cargo executivo, que
ocorre na eleição de 1989, e não no legislativo, que aí sim faria algum grupo ocupar o
congresso. Ainda, esse ponto é posto na ordem cronológica de maneira errada, pois vem
após a anistia, em 1979.
Além da noção de comunismo, identificando como os comunistas do Brasil os que
retornaram em 1979. Ou seja, políticos, artistas, professores universitários e todos os
grupos que foram exilados e nesse período estariam retornando para o país.
“A inveja, o ressentimento e a ignorância sempre aparecem por trás de todas as teorias socialistas” 165

Uma narrativa que dialoga com a visão atemporal do comunismo promovida pelo
filme. As teorias socialistas sempre são as mesmas. E temos aqui a centralidade
interpretativa do Brasil Paralelo representada na fala de um espectador, os valores
socialistas que devem ser combatidos.
“Esquerda tem kit gay” 166
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Posto como centro da interpretação histórica, na visão sobre o presente, a questão
dos valores.
É a conexão conceitual entre o espectador e o filme. O espectador pode ter
aprendido o conceito no filme, já ter chegado antes de assistir o filme conhecendo, ou
ainda nem ter assistido o filme e reproduzir o conceito nos comentários. Em qualquer
uma das hipóteses existe conexão entre espectador e filme no campo interpretativo
conceitual.
Estrutura de consciência histórica onde o presente é o foco do passado interpretado
No processo de mobilização de consciência histórica, a narrativa pode reconhecer
as estruturas de tempo construídas no filme. Reconhecem que eventos ocorreram no
passado ou debatem a questão que está posta no presente.
As interpretações do passado promovidas pelo filme suprem carências de
orientação no presente, que serão supridas somente nesse passado reconstruído pelo
filme. O presente só faz sentido no campo interpretativo do passado reconstruído. São
duas possibilidades de conexão interpretativa envolvendo temporalidades entre
espectador e Brasil Paralelo:
Conexão a partir da interpretação do passado que cria perspectivas de enxergar
um determinado presente.
Conexão a partir da visão do presente que é fortalecida a partir da interpretação
do passado.
Interpretação do passado serve para confirmar o presente:
O passado está sendo usado como argumento do espectador para confirmar a visão
de mundo do presente.
“Graças ao vídeo pude me libertar dessa corja maldita do PT, muda Brasil de verdade” 167.

Noção de vídeo educativo. Ensina a ver o mundo.
A narrativa cumpre o processo de focar suas análises das estruturas do presente.
Mas faz isso baseada na interpretação do passado que teve contato no filme. E é essa
interpretação do passado que será o indicador dos problemas do presente.
Não há problematização da interpretação do passado no filme. Apenas assimilação
e a fase seguinte que é partir dessa assimilação para interpretar o presente e reconstruir
167
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suas intenções no agir. É um tempo único porque o passado está no presente e o presente
está no passado.
Estrutura de consciência histórica onde o passado está no presente
São narrativas onde há algum tipo de relação entre os eventos no passado e as
questões levantadas no presente. Não significa dizer que estão neste quadrante narrativas
que construíram noções de continuidades e rupturas entre o passado e o presente, mas
narrativas que relacionam vestígios encontrados nos eventos do passado, em alguns casos
sendo o presente, em outros casos sendo sentidos no presente.
Presente e passado como um tempo único
“Na minha visão não houve um golpe, e sim um movimento da sociedade c/ apoio da instituição forças
armadas p/ evitar um derramamento de sangue entre os que defendia a democracia, e aqueles que defendia
a implantação do comunismo. Hoje essa luta não terminou, porque o comunismo se reorganizou c/ outras
facetas, e a sociedade de direita está tatiano na sua organização. Esse confronto está vem próximo de
acontecer, caso a direita democrática não se estabeleça.” 168

Essa narrativa segue completamente a configuração de estrutura temporal do
filme. Trabalha com as mesmas interpretações do passado e encontra no presente os
mesmos problemas e soluções que o filme. O comunismo sendo o elemento básico que
liga presente e passado e a luta contra o comunismo como filosofia da história.
O tempo não é dividido. Presente se confunde com o passado interpretado. Essa
noção de tempo conecta o espectador ao campo interpretativo do tempo. O resultado é
que direita ou esquerda não são campos ideológicos da política, mas se torna democracia
ou barbárie.
Alteração do tempo, com permanência da estrutura:
“Vagabundo, os militares ainda vão retornar pra vc esquentar a bunda na cadeira do dragão.”
“Vcs que estão morrendo de medo dos militares ficarem como heróis e povo sair as rua e pedir uma
intervenção ou aceitar o bolsonaro repasse o poder as forças armadas. Eu quero ver essa coragem toda
com os militares no poder. Vcs estão se cagando de medo deles voltarem” 169

Essas narrativas são do mesmo perfil, ou seja, do mesmo espectador. Nelas vemos
que existe passado e presente. Existe o passado em que os militares agiam e o presente
onde não agem mais. Mas as estruturas estão conectadas ao entender que existe a
possibilidade deles agirem novamente.
168
169
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Essa conexão não reconhece as mudanças e permanências do tempo. Não
compreende as mudanças político sociais que construíram um Estado democrático de
direito que dificulta a ação militar aos moldes de 1964. Para o espectador as estruturas
permanecem. Os militares voltam quando quiserem ou quando forem chamados a voltar.
Eliminação das relações de opressão histórica:
Destacamos das narrativas dos espectadores três formas de eliminação das
relações de opressão histórica no contato com a história da ditadura civil militar no Brasil.
•

A eliminação das relações de opressão históricas:

“Então que eu escuto falar Das pessoas acima de 60 anos não houve ditadura. Muito Mimi até hoje existe
Mimi. esquerda mentirosa” 170

A negação da história oficial como interpretação do passado.
•

A opressão justificada:

“Por isso que a ‘cultura’ do Brasil é podre, fede com tantos lixos tóxicos! Infelizmente”
“Eu prefiro o regime militar! Por quê eles não prendiam cidadãos e sim terroristas estes q até hoje
inferniza o povo de bem do país, Brasil” 171

Opressão justificada no combate ao mal maior. Opressão amiga!
A opressão está no inimigo:
“A esquerda quer voltar, eles estão fazendo tudo pra isso, estão caçando a direita, estão perseguindo
canais como esse que nos falam a verdade, não podemos deixar, quem puder ajudar, ajude, se a esquerda
voltar ao poder é game over.”
“Esquerda nunca saiu do poder. Eles já acabaram com a cultura das pessoas há muito tempo. Pra arrumar
isso vai demorar muito” 172

A relação de opressão está no inimigo. A esquerda representa o mal e a direita o
bem. E o mal se faz, mesmo que não seja a partir de violência física, mas no domínio e
destruição de valores como a cultura.
A questão da cultura é central na interpretação histórica dessas narrativas.
Defender a cultura é defender valores e essa noção é o que compreendemos como o ponto
de conexão entre o espectador e a interpretação de passado no Brasil Paralelo.
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Considerações finais
O exercício interpretativo deste instrumental de pesquisa é parte fundamental para
compreendermos a conexão entre o espectador e as ideias históricas produzidas pela
produtora Brasil Paralelo, que por sua vez representa uma forte corrente interpretativa do
passado.
As primeiras ideias expostas nesse texto não se pretendem como produto final,
mas sim, parte de um conjunto analítico mais abrangente nas pretensões de verificação
da plausibilidade do discurso histórico, da investigação da natureza da produção histórica
do Brasil Paralelo e do aprimoramento do entendimento da maneira como se dá a conexão
entre espectador e produtora.
Ao verificarmos qualitativamente a mobilização de consciência histórica dos
espectadores do Brasil Paralelo já conseguimos verificar que existe uma conexão
interpretativa temporal e conceitual entre espectador e produtora, mostrando indícios de
que o debate político atual tem sido pautado por ideias produzidas e/ou veiculadas pelo
Brasil Paralelo. Seja pela grande abrangência, pela grande aceitação. Apesar de pecar ao
lidar com os aspectos factuais da construção narrativa e também com a própria
interpretação do passado trazendo ideias generalizantes, maniqueístas e esquemáticas de
temas históricos como o exemplo da ditadura civil militar no Brasil.
A empresa possui enorme capacidade em produzir interpretações históricas para
contribuir com o pensamento conservador do século XXI, formando opiniões e
construindo um campo interpretativo que já vem favorecendo o crescimento conservador
no Brasil.
Dentre os pontos de conexão em um campo interpretativo destacamos a
interpretação do passado ligada a guerra cultural. Neste trabalho optamos por relacionar
a ideia de guerra cultural a noção de um plano de domínio de agentes comunistas. Vimos
que essa noção cria eco nos espectadores e dirige a interpretação temporal e conceitual
destes. Essa noção precisa ainda ser expandida e aprofundada.
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JOÃO PAULO VIEIRA E OS IMPRESSOS: DIVULGAÇÃO DO
CONHECIMENTO MÉDICO E ARTICULAÇÕES POLÍTICAS NA
PRIMEIRA METADE DO SÉCULO XX
Doriam Erich de Castro173

RESUMO: Buscamos investigar por meio dos impressos médicos, às articulações para
que os pênfigos se configurassem em uma das epidemias a fazer parte da agenda do
Estado, o que implicaria recursos e a criação de instituições para o tratamento do achaque.
No decorrer da pesquisa, percebemos a articulação de uma significativa rede de
profissionais da saúde que se dedicaram a dermatologia, e que para tanto, buscaram tecer
relações políticas para ocuparem espaços institucionais que lhes propiciaram desenvolver
pesquisas e inovações em suas práticas médicas.
Palavras-chaves: Impressos médicos, pênfigos, relações políticas e ciência.
Introdução

Reconstruir as relações científicas e políticas de João Paulo Botelho Vieira174 e
aqueles que se dedicaram a erradicar enfermidades, não se constitui tarefa fácil, pois
muitos dos registros que informam sobre suas ações e projetos, foram destruídos ou
abandonados em arquivos de repartições de saúde, ocultando assim, experiências dos
agentes de cura e seus pacientes. Tais circunstâncias, lançam desafios que poderia
desalentar aqueles que se propõem a adentrar os territórios da história da saúde e das
doenças.
Frente a estas adversidade e/ou impedimentos, Ginzburg ao explicitar as
dificuldades em reconstituir a trajetória do moleiro Menochio, nos apresenta o sábio
conselho da cultura popular, não se deve “jogar a criança fora com a água da bacia”
(GINZBURG. 1987:22), o que instiga nossa imaginação histórica, a partir de um corpo
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João Paulo Botelho Vieira (1896-1962) seguindo o ofício de seu pai, concluiu em 1918, aos vinte e dois
anos de idade, a Faculdade de Medicina no Rio de Janeiro. Desde os tempos da faculdade, dedicava-se aos
estudos da dermatologia, o que o conduziu em 1920 aos estudos de aperfeiçoamento na França. Ao retornar
em 1922, dedicou-se a atividades médicas na cidade de Barretos-SP, transferindo-se posteriormente para a
cidade de São Paulo - SP, onde concluiu em 1935 a livre-docência em Dermatologia e Sifiligrafia pela
Faculdade de Medicina de São Paulo. (Câmara Municipal de São Paulo, PL 01- 1390/1995)
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documental desconexo e fragmentado, contribuir para a construção de uma historiografia
sobre a enfermidade pênfigo foliáceo175 e dos sujeitos que lutaram para debela-la.
Enfermidade rara na Europa, tornou-se endêmica no Brasil entre as décadas de 30
e 60 do século XX, acometia principalmente as populações pobres que viviam em regiões
de fronteira agrícola, que sem assistência à saúde ou qualquer outro tipo de proteção,
padeciam de inúmeras doenças, realidade que pode ser resumida pela frase citada no
famoso discurso de Miguel Pereira de 1918 , “ O Brasil é um imenso hospital”.
Para visualizarmos este ambiente, recorremos ao estudo do médico Samuel B.
Pessoa (1949) que lista as endemias que acometiam as populações rurais que habitavam
o interior do país, entre estas, malária, leishmaniose, moléstia de chagas, amebíase, bouba,
pinta, ancilostomose, esquistossomose mansônica, filariose, febre amarela, febre
maculosa, tracoma, pênfigo e micoses.
Neste apontamento nosológico, nos chama atenção a particularidade apresentada
por Pessoa, que citando o médico Adolpho Lindemberg, afirma que o pênfigo foliáceo se
configurava como uma enfermidade endêmica apenas no Brasil (PESSÔA, 1949:507),
por certo, a grande quantidade de casos presentes na parte central do país, permitiu a
médicos como João Paulo B. Vieira lidar com a doença desde o início de suas atividades
profissionais, ainda na década de 1920,

período em que o país apresentava uma

população rural, geograficamente dispersa, com imensos vazios populacionais.
Na década de 1930, com Vargas no poder, o país conhece de forma tardia o
processo de industrialização e modernização, que trazia entre outras perspectivas o
rompimento com as elites tradicionais e a atuação dos interventores no processo de
reestruturação do Estado Brasileiro. Neste contexto, evidencia-se um processo de
aceleração urbana e o estímulo do Estado brasileiro ao deslocamento populacional para

175

Na atualidade, os pênfigos são compreendidos como uma enfermidade autoimune que pode acometer
todo o tecido do corpo, constituem-se como um mecanismo de autoagressão que estimula o depósito de
anticorpos na epiderderme, o que gera perda de aderência entre as células ocasionando bolhas que se
espalham pelo corpo, que ao romperem, causam escamação, perca dos pelos, vermelhidão, crostas e ardor,
deixando a pele em “carne viva”, provocando a sensação de ardor, como se o enfermo, estivesse “pegando
fogo”, o que “inspira” sua denominação popular como “fogo selvagem”. Sua causa ainda é desconhecida,
mas pressupõe-se, que fatores genéticos, estresse, picadas de insetos, infecção viral entre outros, podem
desencadear
a
doença.
Pênfigos.
Disponível
em:
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regiões de fronteiras agrícolas, que apresentavam vazios populacionais em São Paulo,
Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso entre outras regiões, período que marca a ampliação
da visibilidade dos casos de pênfigo no país176 e a criação de instituições para
identificação e tratamento dos enfermos no Estado de São Paulo.
Subordinados ao serviço de profilaxia da lepra, o Serviço de Profilaxia do Pênfigo
Foliáceo do Estado de São Paulo (1838) e o Hospital do Pênfigo de São Paulo (1939),
constituíram-se como instituições pioneiras no estudo e tratamento dos pênfigos.
Idealizadas no governo do interventor Adhemar de Barros, foram coordenadas e
estruturadas por João Paulo Botelho Vieira, respeitado dermatologista paulista e colega
do interventor desde os tempos da faculdade de medicina177, as dotou de grande prestígio
social e científico, o que o possibilitou projetar-se como pesquisador e gestor público
institucional. No entanto, a máquina política adhemarista soube tirar proveito destes
feitos, através da propaganda do governo, buscou legitimar e popularizar as ações do
interventor Adhemar de Barros na área da saúde, dotando-o de uma personalidade
caritativa e “compromissada” com os mais necessitados.
Vieira ao dirigir estas instituições, pode estreitar laços e ampliar o contato com
profissionais médicos e pacientes, o que lhe possibilitou além do lócus privilegiado da
pesquisa, articular uma rede de intelectuais. O debate científico e associação entre estes
profissionais em torno do pênfigo foliáceo, materializou-se através dos congressos
médicos, artigos, livros e em particular em torno da revista Archivos de dermatologia e
syphiligraphia de São Paulo, dirigida por João Paulo Vieira que garantiu espaço de
destaque ao debate sobre o pênfigo foliáceo.
Estes impressos, veiculados em congressos médicos, bibliotecas, faculdades,
consultórios, entre outros espaços, proporcionaram divulgar as práticas médicas
utilizadas no tratamento dos pênfigos e enfermidades dermatológicas, evidenciavam as
descobertas científicas das instituições dirigida por Vieira e seus pares em instituições
como Santas Casas e Instituto Butatan. Taís trabalhos, constituíriam-se como referências
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Os relatos sobre a presença dos pênfigos em nosso país são recorrentes desde o século XVIII, no entanto,
estes enfermos isolados em comunidades rurais, sem políticas de assistência eram invisibilizados, com o
processo de urbanização muitos recorriam aos centros urbanos em busca de tratamento, passando a
constituir um problema sanitário.
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para a dermatologia brasileira, o que possibilitou a João Paulo B. Vieira projetar-se, como
uma das grandes referências nos estudos sobre o pênfigo foliáceo no país, o que nos
instiga analisar suas práticas médicas, suas articulações políticas e institucionais.
Circulação dos impressos médicos e suas práticas sociais.
Autoras como Leyci Silva, Tamara Rangel e Nísia Trindade também nos
instrumentalizam sobre os caminhos para se refletir sobre as endemias rurais que
assolaram o Brasil central, respectivamente, pesquisaram sobre a lepra e o mal chagas, e
uma tipologia de fonte relevante em suas reflexões foram os periódicos médicos. A partir
destes registros, construíram importantes reflexões sobre as práticas médicas em Goiás.
Particularmente, nos deteremos nos caminhos metodológicos apresentados por Nísia
Trindade e Tamara Rangel, como um dos possíveis caminhos para refletir trajetórias e
práticas médicas.
As autoras apresentam a articulação de pesquisadores em torno da Revista Goiana
de Medicina, e sua relevância para a institucionalização da medicina em Goiás, o que nos
inspira e direciona quanto as formas de se olhar para as fontes impressas, em especial as
revistas médicas, que tem possibilitado lançar diversos olhares sobre as enfermidades, as
práticas de cura, e as relações entre a sociedade e as doenças.
Vinculada à Associação Médica de Goiás, a Revista Goiana de Medicina (19551990) constituiu-se como um arrojado projeto editorial que possibilitou o diálogo entre
os médicos que atuavam no Brasil Central. Deslocados dos centros de pesquisas médicas
da época, e próximos dos enfermos acometidos pelas doenças tropicais, oportunizaram o
campo de pesquisa e socializaram suas descobertas em congressos e artigos médicos.
Assim, a Revista Goiana de Medicina direcionada para receber artigos originais, acabou
constituindo-se como um dos principais espaços para os debates científicos relativos a
tripanossomíase americana e outras doenças tropicais, o que possibilitou a projeção
nacional dos médicos que estavam no interior do país.
A revista foi idealizada para equiparar-se com as melhores edições internacionais,
impressa em grandes tiragens, com papel e acabamento gráfico de ótima qualidade,
primava por publicações originais e inéditas, o que a permitiu circular entre bibliotecas
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de universidades, hospitais, instituições científicas, projetar pesquisas, instituições e
pesquisadores vinculados a revista, possibilitando assim, notoriedade nacional e
internacional dos pesquisadores do Brasil Central, que através deste ambicioso projeto
editorial construíram uma rede entre instituições, pesquisadores e profissionais de saúde.
Através das análises das publicações, as autoras constróem uma cartografia
médica apontando os temas recorrentes, interlocutores dos médicos goianos, regiões e
instituições que atuavam, passando o impresso a ser concebido como um espaço de
diálogo privilegiado entre especialistas, sobretudo o interesse da linha editorial à
tripanossomíase, uma endemia rural que despertava interesse de médicos, instituições de
pesquisa e políticas de governo. Assim, localmente o impresso viabilizou o projeto de
institucionalização da medicina alopática em Goiás com a criação da faculdade de
medicina e externamente projetou pesquisadores e pesquisas para além das fronteiras do
estado de Goiás e do país, dado o interesse de interlocutores. (Lima & Vieira, 2017.)
Inspirando nestas exitosas pesquisas, nos aventuramos partir por outros caminhos,
a fim de construir análises significativas como das autoras citadas. Neste sentido,
buscamos analisar as partes periféricas dos periódicos, tentado compreender algumas
práticas presentes na construção dos impressos médicos. O caminho sugerido por Chartier
para se compreender o mundo social, poderia, portanto, ser mediado através da circulação
dos impressos, compreendidos como uma prática cultural, portadora de representações,
que por meio dos usos, dos manuseios, das formas de apropriação e de leitura destes
materiais (Chartier,2011. P.77), apresentam-se como chave interpretativa dos conflitos
sociais e posicionamento profissional, político, científico, institucional, econômico e
cultural.
Orientações que possibilitam perceber por meio dos impressos, as práticas
médicas como caminhos para desvelar trajetórias de instituições, associações
profissionais e praticantes que dedicaram-se à cura. Alcir Pécora ao apresentar para o
público brasileiro a obra Práticas da Leitura, organizada por Roger Chartier, nos adverte
sobre as reflexões deste historiador quanto as práticas de ler, que pressupõe o
levantamento dos usos históricos do livro e das diversas formas de impresso, para o autor,
os protocolos de edição ou impressão evidenciam uma perspectiva de história sobre as
práticas de leitura, uma vez que, “a reflexão quanto o suporte material do sentido é
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fundamental para a determinação de sua efetuação das práticas. A materialidade do
suporte passa a ser inalienável do espírito das representações a que seus usos deram
margem”. Tal materialidade dos meios (as práticas), desvelam a ordem do livro que
precede da ordem do discurso (representações).
Apesar de sutis, as partes periféricas que compõe os impressos, muitas vezes
desprezadas por “pesquisadores”, trazem informações singulares sobre a obra e autor, o
que possibilita desvendar outros problemas, através das partes acessórias dos impressos.
Neste sentido, os caminhos abertos por Gérard Genette (2009), apresenta os paratextos,
como textos paralelos que complementam o texto principal de um livro, na percepção do
autor, estes textos marginais, influenciariam no modo de leitura, uma vez que, podem
auxiliar o leitor a atribuir sentidos a obra, conforme os direcionamentos impostos pelos
editores que produziram o livro. Título, prefácio, posfácio, notas e entrevistas, são
exemplos de paratextos que podem compor o livro, no entanto, nos adverte o autor,
existem diversos tipos de paratextos que classifica e organiza de maneira diferente cada
obra, não apontando para uma regra ou para uma única forma de análise desse tipo de
texto.
João Paulo Botelho Vieira ao longo de sua trajetória profissional, publicou
diversos trabalhos, veiculados principalmente pelo periódico Brazil Médico e pela
Gráfica Imprensa dos Tribunais, o que desvela uma intensa relação entre este pesquisador
e os impressos. Neste sentido, nos chama a atenção uma série de trabalhos médicos serem
publicados por uma relevante editora jurídica, atuante ainda nos dias atuais, o que nos
leva a investigar sobre a relação do pesquisador e a editora.
A Gráfica Imprensa dos Tribunais nasceu do espólio da falência de Monteiro
Lobato, que no contexto da primeira Guerra Mundial período marcado pela indústria de
substituição, constituiu um moderno parque gráfico, responsável pela modernização dos
impressos brasileiros. A partir da falência de Lobato, Noé de Azevedo proprietário da
Revista dos Tribunais, adquire parte do maquinário que pertencia a Lobato, dividindo seu
empreendimento na editora Revista dos Tribunais e Gráfica Imprensa dos Tribunais
(1927) dirigida por Nelson Travassos.
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Entre os anos 1930 e 1940, configuraria na mais importante impressora de livro
responsável por 60% de todas as publicações no território nacional, praticamente detinha
a maior parte do mercado, sendo que os 40% restante, era atendido pelas editoras
presentes no país, o que nos ajuda a compreender a viabilidade das impressões de autores
que não estavam vinculados a uma editora tradicional e a possibilidade de se produzir
livros no Brasil na primeira metade do século XX. (HALLEWELL, 2005, 248-350).
INTERDEPENDÊNCIAS ENTRE OS CAMPOS CIENTÍFICO E POLÍTICO
Conforme demonstram as fontes, esta prática editorial era permeada por
representações científicas e políticas, como deixa entrever as partes acessórias que
constituem as obras produzidas por João Paulo Botelho Vieira. Os paratextos, como
práticas dos impressos, permite desvelar as relações institucionais e políticas vivenciadas
pelo autor, ao escancarar as relações de dependência entre a autoridade dermatológica e
as instâncias de poder. Já o corpo do texto, conjectura uma outra lógica, em que prevalece
uma narrativa das representações científicas, constituídas a partir das vivências no
Serviço de Profilaxia do Pênfigo Foliáceo e no Hospital do Pênfigo de São Paulo.
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VIEIRA. João Paulo Botelho. Novas Contribuições ao Estudo do Pênfigo
Foliáceo no Estado de São Paulo. São Paulo: Revista dos Tribunais,1940.

Parece-nos que ao vincular a criação do Serviço de Profilaxia do Pênfigo a
Adhemar de Barros, esta prática busca construir uma representação acerca de sua imagem
como “pai dos penfigosos” ou o governante sensível as mazelas sociais, responsável por
esboçar as primeiras políticas de saúde voltadas a enfermidade no estado de São Paulo,
durante o Estado Novo, o que implicava investimentos público nas instituições que se
especializavam no tratamento de enfermidades como os pênfigos, que neste contexto,
começava a entrar para a agenda do Estado, o que também garantia, espaço para o médico
João Paulo Botelho Vieira dirigente das instituições que pesquisava, realizava a profilaxia
e desenvolvia cuidados médicos voltados aos pênfigosos.
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As ponderações de Gérard Genette sobre a dedicatória, os dedicatários e sua
função na obra, nos ajuda a compreender aspectos que este texto complementar atribui ao
livro. Segundo o autor, existe uma ambiguidade nesta prática, a medida que, a mensagem
expressa na dedicatória possui dois destinatários, o dedicatário e o leitor, o dedicatário de
uma obra entre outras relações, pode expressar uma ligação intelectual que passa a ser
compartilhada com o leitor, que de alguma forma é chamado a testemunhar. Assim, a
dedicatória tem a função de expressar a relação entre o autor, um indivíduo ou grupo.
(GENETTE, 2009: 123-124)
Tais manifestações, deixam entrever uma relação de dependência entre o campo
médico que buscava conservar suas conquistas, materializadas no Hospital do pênfigo e
no Serviço do Pênfigo Foliáceo, e o campo político detentor do poder econômico que
buscava capitalizar-se simbolicamente, buscando garantir sua popularidade entre as
camadas populares, tal relação permitia que ambos os campos capitalizassem.
(BOURDIE, 1996)
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Dentro de uma política pública de saúde que se esquadrinhava, os atendimentos
nas instituições de saúde não eram compreendidos como direitos ou garantias de
cidadania, mas “benevolência e compaixão” dos profissionais de saúde, que ao dedicar
os méritos do trabalho, ao interventor federal, buscava partilhar capital simbólico com
Adhemar de Barro, que por meio da propaganda política, usava estas instituições para
perpetuar-se no campo político.
Ao garantir espaço para sua atuação profissional João Paulo B. Vieira, criava
condições de pesquisa e estreitamento dos laços entre seus pares, o que o permitiu criar
uma ampla rede de pesquisadores. Ao prefaciar o título, Novas Contribuições ao Estudo
do Pênfigo Foliáceo no Estado de São Paulo de 1940, Vieira deixa transparecer uma
intrigante rede de pesquisadores no Brasil e no exterior, como as relações com Adolfo
Lindenberg, Olinto Orsine, Fernando Terra autoridades dermatológicas do país e
profissionais extrangeiros como Alberic Marin prof. De dermatologia da Universidade de
Montreal, Marcel Pinard do Hospital de Cochin em Paris na França, José May da clinica
dermatológica do Uruguai, Leon Keiser de Bruxelas, entre tantos outros dermatologistas
do continente europeu e americano. O que desvela uma rede de interlocutores de
pesquisas e descobertas mediado por João Paulo B. Vieira através dos impressos.
Personagens estes, responsáveis pela institucionalização da dermatologia no país e no
exterior.
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O TEMPUS ESTOICO EM SÊNECA: DE BREVITATE VITAE E A
MULTIPLICIDADE TEMPORAL
Dyeenmes Procópio de Carvalho178
RESUMO: O estado da arte das reflexões historiográficas a respeito da multiplicidade
temporal, ao retomarem os autores da Antiguidade Clássica grega e romana, concentramse nas acepções aristotélicas e platônicas. O presente texto tenta apresentar a possibilidade
de se inserir o estoicismo romano, em particular, o de Sêneca como relevante para essa
discussão das dimensões temporais. Dos escritos de Sêneca, o tratado De Brevitate Vitae
é um dos documentos em que a reflexão sobre o tempo aparece com mais ênfase. A noção
estoica de tempus em Sêneca contribui para o debate atual sobre a multiplicidade temporal
ao articular o passado, presente e futuro a partir da distinção entre o tempo divino (dos
deuses) e o tempo humano num contínuo presente. Essa peculiaridade da discussão do
tempo em Sêneca demonstra a importância da filosofia estoica para as reflexões da
historiografia recente sobre multiplicidade temporal
Palavras-chave: Sêneca, estoicismo, multiplicidade temporal, De Brevitate Vitae
INTRODUÇÃO
A famosa expressão de Marc Bloch (2001: 55) da história como “ciência dos
homens no tempo”, na superfície, soa assertiva e resoluta de uma cientificidade do
conhecimento histórico atrelado à uma temporalidade específica. Contudo, no
subterrâneo, a proposição acima tão somete resvala num embate para além da
metodologia ou epistemologia da História, a saber, a questão filosófica do estatuto próprio
desse tempo com o qual o historiador lida. Ou, posto de outra forma, podemos falar de
uma unicidade do tempo histórico ou como Johann Gottfried von Herder (1744-1803)
postulou, estamos falando de uma “infinidade tempos” no universo? (KOSELLECK,
2013: 159). Se são tempos múltiplos, qual a sua constituição?
Avultar-se no exaurimento dessa intrigante indagação ultrapassa a condição
presente desse texto já que tal dilema obteve tratamento extenso numa ampla erudição,
desde Immanuel Kant (1724-1804) até Jacques Rancière e François Hartog, nos nossos
dias. Algumas acepções serão trazidas à baila a seguir para se demonstrar a dificuldade e
diversidade desse “nó” (RANCIÈRE, 2011: 22). Mas a plausibilidade do intento aqui é
perseguir a relevância e a sucinta ontologia de uma perspectiva pouco suscitada nos
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debates teóricos axiais relativos ao tempo histórico, a saber, a temporalidade estoica. O
estatuto do tempo conforme a doutrina estoica enriquece o debate do quadro mais geral
das heterocronias ao propor uma multiplicidade temporal triplamente ramificada (tempo
cósmico cronológico, tempo eterno divino e um terceiro tempo, por ora chamado de
autárquico) imbricada ao estabelecimento do real e verdadeiro lógico-filosófico,
entendido como caminho para uma ética e moralidade harmônicas. Espera-se delinear
esse objeto com um olhar particular para Lúcio Aneu Sêneca (04 a.C.-65 d.C.) no tratado
De Brevitate Vitae onde o assunto do tempo ganha um tônus multifacetado. Em outras
palavras, a proposição é de que a percepção de uma temporalidade múltipla do ponto de
vista estoico abre espaço para a discussão do estatuto do tempo em um corpus documental
pouco revisitado sob esse prisma, bem como aponta que essa constituição diversa de
tempo perpassa alguns períodos históricos pontuais.
A fim de se alcançar esse intento, opta-se por uma divisão tripartite de tópicos
para o texto a seguir. Num primeiro momento, far-se-á uma breve histórico da
multiplicidade temporal conforme esboçada em alguns trabalhos do século XX e XI. A
partir daí o segundo tópico se ocupará com a multiplicidade do tempo em obras estoicas
geral par, então, se chegar aos elementos de uma multiplicidade temporal estoica
senequiana em De Brevitate Vitae na parte final.

1)

-

BREVE

HISTÓRICO

DA

MULTIPLICIDADE

TEMPORAL

EM

TRABALHOS DO SÉCULO XX E XXI

Certamente, o trabalho de Reinhart Koselleck em Vergangene Zukunft: Zur
Semantik geschichtlicher Zeiten (1979) traduzido para o português como O futuro
passado: contribuição à semântica dos tempos históricos (2006) e O conceito de História
(2013) foi crucial para reacender o debate a respeito do tempo histórico. Koselleck (2013:
152) demonstra que o surgimento do moderno conceito de História que a postasse como
ciência esteve atrelado à emergência de uma temporalidade que desse conta das realidades
múltiplas e sucessivas em momentos específicos do debate acadêmico.
Em seu apanhado quase que “genealógico” do conceito de História, Koselleck
elege períodos em que essa reflexão historiográfica sobre a temporalidade teve maior
ênfase. Segundo ele, a variação da noção de tempo desde o fim do século XVIII até a
primeira metade do século XX imbricou-se com a constituição de um conceito de História
que coadunasse historie (a narrativa histórica) e Geschchite (o acontecimento). Enquanto
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Immanuel Kant entendia o tempo como uma abstração interna fruto da experiência
humana, Herder utilizou o princípio de que o tempo histórico, em sua essência, é regido
por leis naturais. Assim, a historia magistral vitae de Cícero (104-43 a.C.) sofreu uma
temporalização processando-se em um conceito que excluísse o tempo eterno,
providencial e miraculoso (KOSELLECK, 2013: 159). Ao final, estava rompida a
dependência entre o tempo hierárquico das sucessões cronológicas e o tempo eterno
(RANCIÈRE, 2011: 22). Assim, a constituição de uma temporalidade histórica múltipla
preencheu o lugar antes reservado para a providência divina e a religião eclesiástica
(KOSELLECK, 2013: 158).
Logo, talvez é possível supor, à luz disso, que a abertura para a heterogeneidade
temporal, inerente à pretensão de cientificidade do conhecimento histórico, é recorrente
da demarcação da racionalidade e veracidade desse conhecimento. Esses contornos foram
habilmente trazidos por Koselleck na sua discussão sobre o moderno conceito de História
ainda que deixando de lado uma historiografia que não fosse franco-germânica.
Enrico Gattinara (2018: 53-57) chama a atenção para a discussão sobre a condição
do tempo histórico segundo a École des Annales na esteira de Marc Bloch, Fernand
Braudel e Lucien Febvre. Para Bloch (2001: 55), o tempo histórico possui uma unicidade,
por assim dizer, plasmática em que os fenômenos se engastam, um infinito da duração de
um continuum na mudança. Já Fernand Braudel, mesmo concebendo a longa, média e
curta duração do tempo histórico, ainda percebe a natureza desse tempo como unitária,
uniforme, não deixando se incomodar com o pluralismo temporal de Gaston Roupnel e o
descontinuismo de Gaston Bachelard como ameaça à dignidade científica da história
(GATTINARA, 2018: 57, 60). Por fim, Lucien Febvre (2009: 33,) para replicar a
acusação de que Rabelais fosse um incrédulo no século XVI e postar tal asseveração como
anacronismo, lança mão de um tempo, para Jacques Rancière (2003: 43), essencializado,
idêntico ao eterno, infinito, imóvel e unívoco. Em outras palavras, o irromper da
imutabilidade do infinito divino na ordem humana. Portanto, no desiderato de também
elevar o saber histórico ao patamar de científico, esses autores dos Annales acabaram por
conceber uma temporalidade hermética, imobilizada e alçada à condição de devir
“deificado” imutável.
Antes de prosseguir, porém, vale retomar Koselleck por três razões. Em primeiro
lugar, por destoar da reflexão dos Annales, a partir da década de 1970, ao pensar o ofício
do historiador como um lidar com o tempo percebido na forma de um passado sempre
distinto do presente e o futuro como uma incerteza perene, também conhecido como
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“horizonte de expectativa” (GATTINARA, 2018: 43). Em segundo lugar, por asseverar
que a definição do tempo da história é uma das mais difíceis de resolver, ponto este a ser
recapitulado a seguir. E, em terceiro lugar, por retomar a dialética agostiniana do tríplice
presente como uma dobra de um passado mnemônico sobre o presente e o futuro como
uma antecipação interior (RICOEUR, 2007: 311). Assim, num breve apanhado sobre a
reflexão que circundou a questão do tempo histórico, ficou evidenciada a necessidade de
se refletir filosoficamente o assunto, não se furtando à intrínseca dificuldade desse labor.
Diante desse breve quadro esboçado acima, é razoável pensar como Jaques
Rancière (2011: 49) que a semântica da multiplicidade das linhas de temporalidades
perpassa a própria definição do agir do historiador que, por sua vez, está conectado à uma
intriga da imprescindibilidade poética e da manifestação da verdade dogmática, antes
teológica, na ordem humana. Ademais, a questão ou problema filosófico inquietante é de
uma pretensão de coerência entre o tempo cósmico (fenomenológico ou natural) e o um
devir universal (interior ou pura senbilidade) como bem colocou Gattinara (2018: 44). É
precisamente na intersecção desse dilema de fronteiras porosas que o tempo estoico se
digna, como tantas outras, à condição de uma via capaz de articular temporalidades
diferentes que colocam objetos de estudo do saber histórico sob outro prisma.

2) - TEMPUS ESTOICO E A MULTIPLICIDADE TEMPORAL
Ainda que na Antiguidade clássica179 o estoicismo tenha sido uma das escolas
filosóficas mais importantes, as visões de Platão (427-347 a.C.), Aristóteles (384-322
a.C.) e Políbio (200-146 a.C.) com relação ao tempo figuram entre as mais citadas por
autores mencionados acima. Por isso, antes de adentrar ao tempus no estoicismo em si,
uma pequena digressão se faz necessário para apontar a forma como as concepções
platônicas, aritostélicas e polibianas aparecem na historiografia supracitada. O tempo
platônico, em Timeu 37d, é uma imagem móvel imperfeita da eternidade (aion), isto é, o
mundo das ideias. Em outras palavras, uma imagem ontologicamente desigual em relação

179

O espaço e objeto do texto não permitem uma discussão pormenorizada do conceito de Antiguidade
clássica, mas para o momento usa-se esse termo como referência ao período compreendido entre Homero
(séc. X-VII a.C.) até a tetrarquia de Diocleciano (293-313 d.C.) a partir da qual compreende-se o princípio
do que se convencionou como Antiguidade tardia. Para mais informações sobre o debate consulte:
FRIGHETTO, Renan. Antiguidade Tardia: Roma e as monarquias romano-bárbaras numa época de
Transformação – séculos II – VIII. Curitiba: Ed. Juruá, 2012; BROWN, Peter. Antiguidade Tardia. In:
VEYNE, Paul (org.). História da vida privada, vol. 1: do Império Romano ao ano mil. São Paulo:
Companhia das Letras, 2009, p. 224-257.
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ao tempo perfeito eterno (RANCIÈRE, 2011: 36). Em Koselleck (2013: 137), a acepção
aristotélica de tempo é um devir do transcurso sucessivo de acontecimentos relatado pela
Historie, isto é, kathhekaston “um por um” a ordem cumulativa sucessiva de uma coisa
seguida da outra (RANCIÈRE, 2011, p. 27). Por fim, o simploké de Políbio (RANCIÈRE,
2011, p. 27) que é uma visão dos acontecimentos como uma implicação recíproca da
ordem lógica rompe com o transcurso da sucessão aristotélica para uma acepção que opta
pela instantaneidade. Assim, a visão estoica representaria um quarto eixo da Antiguidade
sobre o estatuto do tempo em si.
Feita essa digressão, já que o corpus documental do estoicismo180 é amplo e a
escola filosófica é representada por autores gregos como Zeno de Citio (335-263 a.C.),
Cleanto de Assos (331-232 a.C.), Crisipo de Solos (280-207 a.C.) e romanos como Sêneca
(04 a.C.- 65 d.C.) e Marco Aurélio (121-180 d.C), a discussão será delimitada aos
excertos dos estoicos gregos que versam especificamente com a questão do tempo estoico,
muitos dos quais só chegaram até o presente em forma fragmentária na obra Stoicorum
Vetera Fragmenta (SVF) de 4 volumes,

2.1) - Tempo cósmico
A proposta estoica situa o tempo como um “quase ser”181 ou um “presente real”
(GOLDSCHMIDT, 2006: 121) dentro de uma ontologia quadrupla dos incorpóreos – o
tempo, o lugar, o vazio e o exprimível – em contraste com os corpóreos (GAZOLLA,
1999: 13). Esse tempo primeiramente cósmico é cronológico (incorpóreo) na medida em
que é concebido como um vir a ser presente vinculado à natureza (natura) que ordena,
harmoniza e determina esse cosmos.182 Assim, a percepção estoica aproxima-se mais do
tempo por um viés do instante ou um presente pontual (GAZOLLA, 1999: 165). A
evidência dessa acepção temporal destemporalizada estoica remonta a Crisipo que,
segundo Segundo Aulo Gelo (125-180 d.C.), via o destino como uma “disposição do todo,

180

Estoicismo aqui se refere à escola filosófica do Pórtico ou Stoa (local onde os primeiros estoicos se
reuniam para discutir filosofia) cuja fundação é geralmente atribuída a Zeno de Citio (335-263 a.C.),
Cleanto de Assos (331-232 a.C.), tido como mestre de Crisipo de Solos (280-207 a.C.) (GRIFFIN, 2013,
p. x). Para um aprofundamento maior no estoicismo recomendamos as seguintes obras: GAZOLLA, Rachel
G. O ofício do filósofo estoico: o duplo registro do discurso da Stoa. São Paulo: Ed. Loyola, 1999 e
ERLODUY, Eleuterio. El Estoicismo. Madrid: Editorial Gredos, 1972.
181
Essa expressão para qualificar o tempo estoico foi cunhada por Victor Goldschmidt (2006. p. 212) e
utilizada por Rachel Gozolla (1999, p. 13)
182
Diógenes Laércio (180-240 d.C.) em Lives of Eminent Philosophers, indica o cosmos como força de
trabalho (VII, 153).
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desde sempre, de cada coisa [...] disposição que é inviolável” (SVF II, 1051). Nesse
sentido, esse tempo cósmico apresenta-se como unidimensional, indefectível e inelutável,
um ente presentificado devorador que ameaça o homem no chronos (GAZOLLA, 1999:
167). Ao homem, para exercitar-se dentro desse presente pontual, resta-lhe acompanhar
a natureza (natura) já que essa experiência do tempo só se torna eficaz à medida de que
homem, no uso do logos183 filosófico, conforma-se à essa natureza, a denominada
ataraxia184. Ou seja, ser sábio no tempo equivale a uso da filosofia como forma de
adequar-se a esse ritmo cósmico a fim de que esse instante continuum não se perca num
passado onde os dias, meses e anos são irrecuperáveis. Posto dessa forma, a finalidade é
uma perene vigilância para que o homem não se perca nesse presente pontual, daí a
necessidade de filosofar (GRIMAL, 1969: 100).
Por isso, as paixões, enquanto agitações da alma, impedem que a experiência do
tempo no homem se adeque à harmonia da natureza, criando, dessa maneira, um
descompasso do ser humano em relação ao tempo cósmico, um perder-se de si, e logo,
um perder-se no tempo. Em Zeno (SVF III, 117 e 126), as paixões tem um efeito
mobilizador, bem como, imprevisível. Elas são capazes de tornar o homem débil para
como transcurso dos eventos e embotar a interação entre a natureza e a maneira como o
homem a percebe nessa temporalidade presentificada.
Outra imagem utilizada por Diógenes Laércio (SVF 102, 105) compara-se a
paixão à uma doença cuja terapia é precisamente uma apreensão sábia o curso dos
acontecimentos que torna o homem hábil para usufruir de sua vida sem desperdício de
dias, meses e anos. É exatamente por essa razão que a temporalidade no cabedal estoico
tem um tônus ético e moral. O agir dos homens, na apreensão de uma totalidade natural
harmônica, deve estar em consonância com os eventos presentes contribuindo para uma
ordem social, uma espécie de isonomia cívica (GAZOLLA, 1999: 157).
Dito isso, a reflexão sobre o tempo, em especial o cósmico, transparece como uma
ênfase estoica que condiciona ou se espraia para outras áreas do pensamento filosófico
(ética, lógica, física) moldando os contornos de vários aspectos dessa escola.

2.2) - Tempo divino

183

A expressão logos, dentro do arcabouço estoico, diz respeito à capacidade humana para o raciocínio
filosófico que, na abordagem de Rachel Gazolla apreende seu aspecto físico e psíquico como
intercambiáveis, articulando uma imbricação do homem ao universal e do universal no particular.
184
A ataraxia é entendida como a doutrina estoica da felicidade Jhumana como o afastamento das paixões.
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O tempo dos homens é ontologicamente distinto do tempo divino ou dos deuses
já que é circunscrito a um ciclo inescapável que se verga do nascimento à morte, por isso,
a poética lírica e o estoicismo enfatizaram a efemeridade da vida humana (VIDALNAQUET, 1960: 100). Essa eternidade atemporal (aion) dos deuses se insere na
temporalidade cósmica através do sopro divino que põe em movimento os seres
corpóreos e incorpóreos através de um tónos185, variável ou não, regulado, inteligível por
Zeus como princípio hegemônico (GAZOLLA, 1999: 139-140). Isso equivale a dizer que
além do plano cósmico natural do presente destemporalizado, existe outra temporalidade
marcada por uma “arritmicidade” divina motora que se imiscui na cronologia humana
sem, contudo, perder sua natureza eterna, densa, plena, e segundo Vidal-Naquet (1960:
59), linear.
As duas temporalidades trabalhadas até aqui não estão, dentro do pensamento
estoico em uma plena contraposição. Existem, pelo menos, duas maneiras no pensamento
estoico de se estabelecer uma transposição de parte de uma para a outra. Em primeiro
lugar, essa relação entre as duas temporalidades é estabelecida pelo pneuma186, sem
forma, que emanando de Zeus expande-se pela totalidade do mundo (Aécio, SVF, II,
1027). Em segundo, o sábio, aderindo à plenitude da eternidade dos deuses, é capaz de
desfrutar da virtude e felicidade numa conformação à ordem da natureza, uma espécie de
homem divino sempre (GAZOLLA, 1999: 169).
Além disso, vale salientar, um terceiro ponto da doutrina estoica que demonstra a
imbricação entre as duas temporalidades (cósmica e divina), a saber, que as divindades
são matéria e espírito ao mesmo tempo que atuam numa relação inorgânica com o mundo
como conteúdo em tudo o que é forma e vida (RHODE, 1973, vol. II: 528).187
Parece razoável supor que a evidência estoica aponta para uma compreensão da
coexistência de, pelo menos, duas temporalidades no universo (cósmica e divina) e que
estas, do ponto de vista de Stoa, longe de serem herméticas e excludentes, relacionam-se
especialmente através da intervenção divina movendo o chronos dos homens. Enfim, que
a percepção estoica, até aqui, dual, pode figurar como um exemplo de multiplicidade
parece provável. A questão a ser trabalhada em seguida é se, em Sêneca, à semelhança
dos estoicos gregos, há condições de se delinear as duas temporalidades supracitadas ou

185

Tónos, na filosofia estoica, é uma força mantenedora e delineadora dos limites que definem um corpo e
seu lugar (incorpóreo).
186
O pneuma é um sopro divino vivificador que adentra ao mundo dependendo da tonacidade dos corpos.
187
Rhode chama a atenção para um excerto de Galeno (SVF, II, 458) que comprova essa conclusão sobre a
natureza das divindades.
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se, revisitando seu tratamento sobre o tempo é possível supor a existência de uma terceira
temporalidade na fronteira entre o tempo eterno e o cronológico.

3)- DE BREVITATE VITAE E A MULTIPLICIDADE TEMPORAL

A presença de um esquema temporal nos escritos de Sêneca já foi alvo de variados
estudos. A temática ganha destaque nas obra de P. Grimal, a saber, Séneque, as vie, son
ceuvre, avec um exposé de sa philosophie (1957) e num artigo seu posterior Place et rôle
du temps dans la philosophie de Sénèque (1969). por Victor Goldschmidt na obra de
referência Le système stoïcien et l’idée du temps (1977) cujas proposições perpassam
trabalhos posteriores sobre o assunto.
Em língua portuguesa, Maíra Meyer Bregalda, num artigo publicado em 2004
(Tempus em Sêneca: abordagem de um conceito-chave) traz uma reflexão relevante sobre
tempus em Sêneca com atenção maior às imagens retóricas literárias empreendidas pelo
filósofo estoico valendo-se das Epistulae Morales como base documental principal,
apenas mencionando ou citando alguns dos tratados senequianos. Contudo, já se adianta
aqui que a visão trazida pela autora concebe o tempo em Sêneca com contornos mais
“negativos”, além de não adentrar à questão do estatuto desse tempo senequiano em si
embora não fosse o objeto principal do seu texto (BREGALDA, 2004: 42). Diante disso,
mesmo reconhecendo que o impasse da constituição de uma temporalidade ou
temporalidades em Sêneca permanecerá como um debate aberto ainda por anos, um olhar
sobre um de seus tratados, De Brevitate Vitae188, pode acrescentar a perspectiva estoica a
esse “nó” filosófico sobre o estatuto do tempo.189
O estudo primevo e seminal de Maíra Meyer (2004: 39-57) mapeia o uso de uma
série de imagens nos escritos de Sêneca que permitem resvalar na superfície da
compreensão de Sêneca quanto ao tempo. Segundo ela, em Sêneca, o tempo é comparado
à fluidez das águas de um rio (Epistula 49), à efemeridade e diminuta vida humana sob a

188

O tratado De Brevitate Vitae é uma obra filosófica escrita em prosa com finalidade de convencer
Pompeius Paulinus, praefectus annonae (prefeito dos grãos – 48-55 d.C.) a se aposentar. É admitido que
Paulinus era pai de Pompeia Paulina, esposa de Sêneca (Tácito, Anais 15.60.4). Dado o contexto, a obra é
comumente data entre os anos de 48-55 d.C.
189
P. Grimal pode ter razão ao pontuar que uma das razões de Sêneca para a reflexão filosófica sobre o
tempo foi o conturbado período em que ele exerceu sua vida pública, tendo sido ameaçado por Calígula
(12-41 d.C.), exilado durante o período de Cláudio (10-54 d.C.) e possivelmente condenado à morte por
Nero (37-68 d.C.)
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égide de um ponto (Epistula 49.3), à fugacidade do tempo comparada a um abismo
(Epistula 49.3), à perda de tempo do insensato como um turbilhão (De Brevitate Vitae
II.3), e, por fim, à perda dos entes queridos causada pelo tempo tal qual uma árvore perde
suas folhas (Epistula 104.11). A princípio, as imagens empregadas por Sêneca são
suficientes para chamar a atenção para a sua preocupação com o ensino ou agir dentro de
uma perspectiva temporal. Mais do que isso, confirma-se a preponderância do presente
em relação ao passado e ao futuro, marca esta destaca acima como distintiva da percepção
dos estoicos gregos.
Voltando ao De Brevitate Vitae, traremos alguns excertos que julgamos
importantes que lançam luz sobre a maneira como Sêneca vê o tempus numa divisão que
aqui parece ser a mais viável.

3.1) - Tempo cósmico em De Brevitate Vitae

Sêneca posta com frequência a relação indissociável entre tempo e a natureza. Na
entrada

do

natureza:

tratado,

Sêneca

associa

à

brevidade

do

tempo

Maior pars mortalium, Pauline, de naturae malignitate conqueritur

à
[...]

tam velociter [...] tam rapide dati nobis temporis spatia decurrant “A maior parte da
humanidade, Paulinus, reclama quanto à maldade da natureza [...] [vida] tão rápida [...]
nosso curso do tempo tão rápido” (1.1). Não só aqui, mas em outras partes o cordovense
posta que esse tempo conforme a natureza é um presente escapável (9.2), por isso, ele
critica aqueles que vivem com um longum ordinant (“futuro distante”) e deixam de
protinus vive “viver agora” em De Brev. Vit. 9.1. Para Sêneca, o passado, na forma de
experiência do tempo, é irrecuperável, pois Nemo restituet annos, nemo iterum te tibi
reddet “Ninguém restitui os anos, ninguém te restaurará à sua primeira forma” (8.5).
Logo, a experiência do tempo cósmico é essencialmente presente, o passado não pode ser
restaurado e o futuro é incerto.
Quanto ao tempo cósmico, ele diz que que Praesens tempus brevissimum est “o
presente tempo é brevíssimo” (10.6). Seguindo a lógica de seu pensamento, se o tempo
presente é curtíssimo, ele deve ser bem utilizado como uma concessão dos deuses (4.2),
caso contrário, os vícios, no caso de um estulto, engolem esse tempo dando-lhes a
impressão de uma aceleração (6.4). A fugacidade desse tempo cósmico faz com que a
vida daqueles que são preocupados se torne ainda mais curta (10.1), quase uma aceleração
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proporcional à estultícia no uso do tempo. Porém, o tempo cósmico, usado corretamente
pelo sábio, uma vita longissima est “uma vida longuíssima” (7.5).
Muito mais poderia ser explorado sobre a tônica do tempo conforme a natureza
nesse tratado de Sêneca, mas o que parece possível supor é que Sêneca, além de estar
preocupado a eticidade temporal, dá indícios que permitem adentar à ontologia dessa
temporalidade conforme ele a concebeu. Em resumo, mesmo mencionando uma tríplice
divisão temporal (10.2) – passado, presente e futuro - esse tempus cósmico em De
Brevitate Vitae mantém o caráter de um presente destemporalizado pontual, escapável,
instantâneo singular.

3.2) - Tempus divino em De Brevitate Vitae

Quanto ao tempo divino, na acepção estoica de Sêneca em De Brevitate, verificase um número bem menor excertos. Dentre esses, dois se destacam como mais evidentes
sobre sua visão a respeito da relação entre o tempo cronológico natural e o eterno. Em De
Brevitate Vitae 4.2, valendo-se do exemplum de Augusto (63 a.C.-14 d.C.), Sêneca diz
Divus Augustus, cui dii plura quam ulli praestiterunt, non desit sibi precari a re publica
petere “o Divino Augusto, a quem deuses deram mais do que a qualquer outro homem
nunca deixou de orar pelo seu próprio descanso e procurar alívio das [questões] da res
publica”. Nesse pequeno trecho nota-se algumas ênfases demarcadas da percepção
estoica sobre a relação do tempo humano com o divino. Em primeiro lugar, o tempo
divino interfere ou ingere no tempo cósmico ordenando os acontecimentos de uma forma
que seja harmônica à qual o homem deve se conformar, no caso, os deuses favorecerem
Augusto. Em segundo lugar, está implicada no trecho uma demarcação porosa entre o
tempo habitado pelos deuses e aquele dos homens. Aquilo que é movido no tempo divino
torna-se presente no tempo cósmico. Em terceiro lugar, o imiscuir-se do tempo divino no
cósmico tem um reflexo universal, ou, em outras palavras, o estabelecimento de uma
harmonia no tempo cósmico que abrange um contingente universal decorre logicamente
de um télos do tempo divino quase que numa relação de dependência causal.
Outro excerto marcante quanto ao tempo divino está em De Brevitate Vitae 16.5:
Inde etiam poetarum furor fabulis humanos errores alentium, quibus visus est Iupiter
voluptate concubitus delenitus duplicasse noctem. Quid aliud est vitia mostra incedere deos
et dare morbo exemplo divinitatis excusatam licentiam? Possunt istis non brevissemae videri
noctes, quas tam care mereantur? Diem noctis expectatione perdunt, noctem lucis metu
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Todas estas nossas paixões inflamadas nada ajuntam senão listar os deuses como um
precedente para os nossos vícios, e dando licenciosidade para a corrupção que é justificada
pelo exemplo divino. Como podem as noites que eles pagam tão caridosamente não
parecerem tão curtas para essas pessoas? Aqueles que perdem o dia olhando para a noite,
e a noite no medo do amanhecer.

Dentre muitas observações e análises que poderiam ser feitas, alguns itens são
dignos de nota nessa passagem. Há uma clara noção de uma diferença entre o tempo no
qual os deuses vivem e o que os homens vivem. Exatamente por essa razão, para Sêneca,
é inconcebível que homens usem os deuses como excusatam “justificativa”, pois a
distinção quantitativa entre o eterno linear infinito e o brevíssimo curso da vida humana
circunscreve a necessidade de um agir sábio. Além disso, vê-se repetida aqui a percepção
de que o tempo cósmico é uma concessão divina perante a qual os vícios e a corrupção
figuram como um grande desperdício. Por fim, embora haja uma interação de
dependência e intervenção do eterno no cronológico, Sêneca os trata novamente como
topoi temporais distintos. Portanto, até aqui Sêneca confirma uma acepção temporal
estoica que transcende a mera unicidade e se ramifica em instâncias interligadas, mas que
ainda se distinguem com certa clareza.

3.3) - O Tempo autárquico
Na tessitura de um universo marcado por tempos, uma terceira camada temporal,
ainda em estágio hipotético, parece se costurar na porosidade ou rugosidades da relação
entre o tempo cósmico e o divino. Longe de trazer conclusões definitivas, um terceiro
tempo, paradoxalmente semelhante e dessemelhante aos dois primeiros, parece emergir
nas reflexões do próprio Sêneca em De Brevitate Vitae e, mesmo sem uma enunciação
explícita, a possibilidade de sua existência também encontra respaldo numa historiografia
sobre a filosofia estoica e especializada em Sêneca. Por ora, dá-se, de forma provisória, a
esse tempo o nome de autárquico.
Acima foi enfatizado o caráter concreto, presente, inevitável, escapável e
brevíssimo do tempo cósmico regido pela Natureza (natureza), bem como a ontologia
infinita, imóvel, eterna e movedora do tempo divino (De Brev. Vit. 4.2, 10.2, 10.6, 16.5).
Ante à convicção da fugacidade do tempo cósmico, o sábio é aquele cujo exercício da
virtus e do lógos, em tranquilidade e equilíbrio, evitando as paixões que descompassam
o ritmo cósmico e trazem males sucessivos, Magni, milli crede, et supra humanos errores
eminentes viri est nihil ex suo tempo deliberari sinere et ideo eius vita longíssima est
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“Acreditem em mim, grande homem, que se levanta acima da fraqueza humana, e não
permite que qualquer parte do seu tempo seja deslizado. Assim, a vida de tal pessoa é
longuíssima” (De Brev. Vit. 7.5).
Como o sábio essa condição supra-humana, por assim dizer? Através da autarquia
(liberdade de si) que é a busca pelo princípio de liberdade do ser humano quanto às suas
ações num afastamento das paixões que o impedem do bom agir e bom viver no presente
(GAZOLLA, 1999: 12). Isto é, o sábio, livre de paixões, torna-se capaz de transcender a
ferocidade do tempo cósmico, agindo conforme a natureza e deleitando-se numa
experiência de tempo longuíssima semelhante ao tempo divino. Rachel Gazolla (1999:
165) chega a afirma que a autarquia do sábio é uma manifestação da negação da
temporalidade cronológica. Ora, se é a negação, disso se depreende uma distinção desse
tempo desfrutado pelo sábio do tempo cósmico. Da mesma forma, esse tempo “suprahumano” do sábio é diferente do tempo infinito e eterno dos deuses. Se não é
essencialmente um e nem o outro, segue-se a possibilidade um terceiro tempo que, à
semelhança do tempo cósmico, é presente, fluído, circunscrito a ciclos e cronológico, mas
é parecido também com o tempo divino na medida em que representa uma medida de
experiência temporal menos acelerada, extensa, de ações pensadas numa eticidade
concreta. Contudo, a demarcação necessária é que esse tempo autárquico não é infinito,
nem eterno, o que o distingue do tempo divino. Goldschmidt (1977: 84) ajuda nesse
dilema intrigante ao mostrar que, em contraposição ao mundo supralunar e sublunar da
acepção aristotélica e platônica, a estrita legalidade e providência estoicas são como que
“rachaduras” dentro da um sistema universal. Talvez, é possível supor que exatamente
por essas fissuras é que perpassa o tempo autárquico do sábio, ora resvalando no tempo
cósmico ora inserindo-se, numa provisoriedade, no tempo divino.190 Logo, poderia existir
um tempo entre os tempos, uma terceira forma de experiência da temporalidade com
contornos próprios o que, por ora, figura como mera hipótese que carece de estudos mais
amplos em outros escritos de Sêneca que reflitam sua preocupação com o tempo.

4) - Conclusão

190

Ainda que Rachel Gazolla reconheça a autarquia como uma negação da temporalidade cronológica e,
da mesma forma, como uma inserção do homem no tempo divino, divide o tempo estoicos em somente
dois (Tyche – tempo cronológico e Anáke – tempo divino).
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À luz do arrazoado acima, conclui-se que a reflexão sobre a multiplicidade
temporal merece atenção e espaço dentro dos estudos sobre as escolas filosóficas da
Antiguidade clássica. Dito isso, o estoicismo como um grande sistema filosófico pode
contribuir para o debate sobre a pluralidade de tempos na historiografia atual ao
enriquecer essa discussão com percepções pouco exploradas, muito longe de serem
esgotadas. As concepções estoicas sobre o tempo apresentam um quadro heterogêneo
mesmo que premissas fundamentais sejam comuns a vários autores. A ponderação sobre
a exata forma de relação (se imbricação, sobreposição, entrecruzamento, assimilação,
absorção, decantação) entre as várias temporalidades estoicas figura como um aspecto
nodal filosófico passível de estudo.
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O PATRIMÔNIO HISTÓRICO CULTURAL DA CIDADE DE
GOIÁS: EDUCAÇÃO PATRIMONIAL COMO INCENTIVO A
PRESERVAÇÃO

Elisangela da Silva Beltrão191
RESUMO: Este artigo reflete sobre a necessidade de valorização do patrimônio histórico
cultural da cidade de Goiás, uma cidade que faz parte do berço da cultura goiana, que traz
riquezas culturais de bens materiais e imateriais, possuidora do título de Patrimônio
Mundial da Humanidade reconhecida pela UNESCO em 2002. Uma cidade que necessita
ser preservada para o conhecimento de futuras gerações. Para incentivar a preservação
dos bens culturais, uma das atividades mais importantes é desenvolver ações em que a
comunidade seja inserida no processo, despertando o sentimento de pertencimento, o
amor ao bem cultural e posteriormente o desejo e a necessidade de preservação. Uns dos
caminhos apresentados aqui nesse artigo, são ações de Educação Patrimonial, que são
ações educativas, com propostas de envolvimento da comunidade nesse processo. São
ações que podem ser desenvolvidas no espaço escolar juntamente com a comunidade, na
qual o centro histórico, os monumentos históricos edificados, ou os espaços da cidade,
sejam utilizados como espaços de aprendizagem. Com isso, propiciando sentimentos de
preservação e de proteção dos bens culturais e patrimoniais.
Palavras-chave: Patrimônio. Cultura. Educação Patrimonial. Identidade

1 A cidade de Goiás:

No Brasil existem muitas cidades históricas com acervos culturais ligados a
antiguidade, artefatos que revelam histórias das civilizações em períodos distintos, um
tesouro memorável que contribui para a diversidade cultural e patrimonial. Assim, os
acervos culturais das cidades históricas necessitam de valorização e preservação, para que
futuras gerações tenham a oportunidade de compreender suas memórias.
Ao fazer referência a valorização do patrimônio histórico nacional citarei no
presente artigo a cidade de Goiás como exemplo de uma cidade histórica com bens
culturais materiais e imateriais que fazem parte do cotidiano do vilaboense, tais como: o
conjunto arquitetônico, paisagístico e urbanístico do centro histórico, tombado pelo
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Instituto do Patrimônio histórico Artístico Nacional (IPHAN) em 1978. Em 16 de
dezembro de 2001 foi reconhecido como Patrimônio Mundial da Humanidade.
A cidade de Goiás é uma das mais belas cidades históricas e turísticas do Brasil,
que revelam a história dos nossos antepassados. Uma cidade que possui belezas naturais
e culturais, como os museus, as igrejas, os chafarizes (que são fatos marcantes da
trajetória dos nossos antepassados na lutas pela sobrevivência, usavam o recurso do
chafariz para obter água e esse transporte até as residências era feito pelos escravos
utilizando vasos de cerâmicas fabricados por eles), sem falar da casa da poetiza Cora
Coralina, atualmente denominado de museu Cora Coralina, consagrado como espaço de
memória. No centro histórico existe outro monumento de especial proteção, o Palácio
Conde dos Arcos, antiga residência dos governadores, espaço de acervos culturais.
Ainda é possível verificar que na cidade de Goiás há uma forte presença da
ancestralidade, de uma cultura que é pensada por gerações, fator verificado pelas
habilidades do fazer artístico (cerâmica , pinturas, esculturas, danças, culinária, festas
religiosas e outras), frutos das riquezas que englobam processos de miscigenação de
raças. Construída no período da exploração mineradora, a cidade surgiu no século XVIII
às margens do Rio Vermelho, sem nenhuma preocupação de ordenação do espaço urbano.
Porém, seguindo o modelo tradicional português construiu-se um estilo próprio que a
diferenciaria de todas as outras cidades mineradoras desse período.
A cidade de Goiás, assim como muitas cidades do Brasil, engloba uma vasta
riqueza que deve ser preservada, valorizada, estimada e cuidada, partindo desse
pressuposto, nos questionamos:
- Será que todos tem conhecimento da importância da preservação das riquezas
culturais da região, do município e até mesmo do país? Será que a comunidade se sente
pertencente a esse patrimônio e tem conhecimento que esse bem cultural faz parte da
História?
- Quais são as ações que possam ser realizadas e aplicadas na sociedade e que
envolvam a comunidade, isto é, que desperte o sentimento de pertencimento, o amor, o
respeito pelo patrimônio cultural e possa levar ao processo de valorização.

2 Conceito de Patrimônio Cultural: uma proposta de Educação Patrimonial.

A palavra patrimônio vem de pater, que significa pai. Tem origem no latim, uma
língua que deu origem à língua portuguesa. Patrimônio é a herança deixada aos filhos e
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herdeiros. Assim, a palavra patrimônio passou a ser usada quando nos referimos aos bens
ou riquezas de uma pessoa, de uma família, ou empresa.
Essa ideia começou a adquirir o sentido de propriedade coletiva com a Revolução
Francesa no século XVIII. Naquele momento, muitos revolucionários queriam destruir
todas as obras de arte, castelos, prédios e objetos pertencentes à nobreza, assim como os
templos que lembravam o poder do clero. Alguns intelectuais manifestaram-se contra essa
atitude, argumentando que, além do valor econômico e artístico, aqueles monumentos e
objetos também contavam a história do povo da França, dos camponeses, dos
comerciantes, e dos pobres. Ou seja, o valor histórico daqueles bens ia além das histórias
dos reis, do clero, dos nobres e de toda a corte francesa. Com isso, esses bens deveriam
ser preservados no interesse de um conjunto maior de pessoas, isto é, para a população
que compunha a nação francesa. A noção de patrimônio histórico surge vinculada à noção
de cidadania.
A ideia de um patrimônio cultural, que fosse reconhecido como de interesse da
humanidade, começou a ser pensada pouco depois da segunda guerra mundial, durante a
qual vários monumentos preciosos, situados em quase todos os países envolvidos nos
conflitos, foram destruídos, o que significou numa perda sem retorno para o
conhecimento de culturas antigas e da história dessas nações. (IPHAN, 2012).
Deste modo, o patrimônio cultural de um povo é formado pelo conjunto dos
saberes, fazeres, expressões, práticas e produtos, que remetem à história, à memória e à
identidade desse povo. A preservação do patrimônio cultural significa, principalmente,
cuidar dos bens aos quais esses valores são associados, ou seja, cuidar de bens
representativos da história e da cultura de um lugar, ou de um grupo social.
Trata-se de cuidar da conservação de edifícios, monumentos, objetos e obras de
artes e de cuidar também dos usos, costumes e manifestações culturais que fazem parte
da vida das pessoas e se transformam ao logo do tempo. O objetivo principal da
preservação do patrimônio cultural é fortalecer a noção de pertencimento de indivíduos a
uma sociedade, a um grupo, ou a um lugar, contribuindo para a ampliação do exercício
da cidadania e para a melhoria da qualidade de vida. As noções de patrimônio não se
limitam apenas ao conjunto de bens materiais de uma comunidade ou população, mas
também se estendem a tudo aquilo que é considerado valioso às pessoas, mesmo que isso
não tenha valor para outros grupos sociais ou valor de mercado. (IPHAN, 2012).
O patrimônio cultural de uma sociedade é também fruto de uma escolha, que, no caso
das políticas públicas, tem a participação do Estado por meio de leis, instituições e
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políticas específicas. Essa escolha é feita a partir daquilo que as pessoas consideram ser
mais importante e mais representativo da sua identidade, da sua história, da sua cultura.
Ou seja, são os valores, os significados atribuídos pelas pessoas aos objetos, lugares ou
práticas culturais, que os tornam patrimônio de uma coletividade. (IPHAN, 2012).
Segundo Atila Tolentino (2012: 30), “é necessário compreender o patrimônio de
uma forma crítica e não apenas contemplativa. Cabe, portanto, ao educador patrimonial
cultural, a partir do diálogo e da negociação, sabendo que nesse processo,
necessariamente pode haver consensos, dissensos, dilemas e conflitos.”
Portanto, o presente artigo propõe apresentar ações de Educação Patrimonial na
qual possa envolver a comunidade nesse processo. São ações que serão desenvolvidas no
espaço escolar da turma do 6 º ano de Ensino Fundamental do Centro Educacional de
Período Integral (CEPI) professor Alcides Jubé por meio de leitura de um livro literário
que narra a história dos monumentos históricos da cidade de Goiás de forma lúdica, por
meio da interação dos ouvintes e participantes, para isso, faremos uso de fantoches,
bonecos de pano, que representam a cultura imaterial e local da Cidade, com personagens
que dialogam com o patrimônio edificado, como: Cora Coralina, Leodegária de Jesus,
Maria Grampinho, proporcionando uma contação de histórias por meio de uma roda de
conversas e trocas de narrativas.

3 Necessidade da Preservação do Patrimônio Cultural: colocando em prática a
Educação Patrimonial.

A sociedade só valoriza um bem quando se sente parte integrante ou pertencente
a ele, mantendo um valor sentimental. “Somente quando se sente parte integrante de uma
cidade ou de uma comunidade é que o cidadão dá valor às suas referências culturais.”
Essas referências são chamadas de bens culturais e podem ser de natureza material ou
imaterial (também chamados de tangíveis). São paisagens naturais, objetos, edifícios,
monumentos e documentos. Os bens culturais imateriais estão relacionados aos saberes,
às habilidades, às crenças, às práticas, aos modos de ser das pessoas. (IPHAN, 2012).
O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico (IPHAN) órgão encarregado da
preservação do patrimônio Histórico Cultural, com base na Constituição Federal de 1988,
artigos 215 e 216, ampliou a noção de patrimônio cultural ao reconhecer a existência de
bens culturais de natureza material e imaterial e, também outras formas de preservação –
como o registro e o inventário – além do tombamento, instituído pelo Decreto-Lei nº 25,
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de 30 de novembro de 1937, e que é adequado principalmente à proteção de edificações,
paisagens e conjuntos históricos urbanos. Nesses artigos da Constituição, reconhece-se
também a necessidade de se incluir, no patrimônio a ser preservado pelo Estado em
parceria com a sociedade, bens culturais que sejam referencias dos diferentes grupos
formadores da sociedade brasileira. (IPHAN, 2012). Desta forma, analisa e amplia a
responsabilidade do IPHAN em preservação dos bens de natureza material e imaterial
consolidando a responsabilidade do Estado e da sociedade em preservação desses bens
culturais.
De acordo com Atila Tolentino (2012), para que possam ser consideradas como
educação patrimonial as ações devem fazer parte de um processo e o uso desses materiais
de difusão deve estar atrelado a um projeto permanente e sistemático de um trabalho
reflexivo e crítico em relação ao patrimônio cultural. O campo do patrimônio cultural,
como sabemos, é um campo de conflitos e de construção social e, ao adentrar nele, não
se pode ser ingênuo. Por isso, a educação patrimonial, para que possa ser efetiva, implica
ir além do conhecer para preservar, é necessário que se propicie a reflexão, buscar a
transformação da realidade.
Ao realizar ações educativas com propostas de educação patrimonial, deve-se
estar atento ao processo a ser desenvolvido, pois não é simplesmente conhecer o
patrimônio, devemos propiciar ações que levem a refletir sobre o patrimônio como um
todo, analisar fatos importantes desse conjunto. Assim, Atila Tolentino reforça no
“Caderno Temático” que devemos levar em conta a dimensão social e política, e isso
implica dizer que, nas ações educativas, o patrimônio cultural não pode ser concebido
como algo a priori, cabendo ao indivíduo aceitar essa valorização e reconhecê-lo como
parte de sua herança cultural.
As ações dentro da perspectiva da Educação Patrimonial elencadas nesse presente
projeto foram pensadas no sentido de levar os alunos refletirem sobre a sua própria
história, partindo da visão de fatos passados e da análise sobre a própria origem e
existência, compreendendo que a sua história foi construída de um pressuposto ligado ao
passado e que cada objeto ou fato pode estar ligado à sua vida e de seus antepassados,
assim despertando o desejo de preservação.
São ações que envolvem ao mesmo tempo, alunos, professores e a comunidade,
propiciando o despertar do sentimento de pertencimento e a apropriação cultural da
cidade potencializando elos entre os bens culturais, memória, identidade e cidadania.
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Durante o processo serão desenvolvidas ações divididas por etapas, com objetivo
de envolver a comunidade escolar em todo o processo, primeiramente apresentaremos a
proposta da ação à direção, coordenação e professores, buscando parcerias, e em seguida
faremos uma aula expositiva sobre a proposta do trabalho, despertando nos alunos o
desejo de participação,
Os alunos são peças fundamentais do processo e sem eles é impossível o
desenvolvimento das ações, por isso deve-se aguçar o desejo de participação em algo que
propicie o diferencial das aulas rotineiras de sala de aula, que muitas vezes envolvem
apenas o quadro e giz, muitas vezes por falta de recursos tecnológicos. Para isso, nossas
ações partirão da teoria para a prática, faremos uso de materiais diversificados, tais como:
livros literários, para incentivar a contação de histórias e aguçar a curiosidade dos
envolvidos, teatro de bonecos e fantoches, jogos lúdicos sobre o patrimônio material e
imaterial.
Uma das propostas de ação educacional será desenvolvida do Centro Educacional
de Período Integral (CEPI) Professor Alcides Jubé. A primeira proposta apresentada
como ação de educação patrimonial visa o interesse em conhecer o Patrimônio Histórico
da cidade de Goiás utilizando como recurso, a linguagem literária, isto é, a confecção de
um livro “móbile” que possa contar a história da cidade de Goiás e as culturais dos bens
patrimoniais (material e imaterial) por meio de imagens dos monumentos históricos
edificados, a composição do material será realizada por artistas locais. As narrativas vão
se integrar aos personagens do imaginário coletivo, como Cora Coralina, Maria
Grampinho e Leodegária de Jesus, que serão representados por fantoches.
As ações que envolvem a confecção do livro e sua utilização, fazem parte a roda
de conversa, a troca de histórias e estórias de Goiás, o incentivo a memória local material
e imaterial. Esse envolvimento com a leitura, desde que seja mediado pelo professor é
importante para o envolvimento e o despertar da curiosidade para o lúdico, e o desejo de
conhecer e de preservar os espaços que fazem parte da história, no caso dos monumentos
históricos da cidade de Goiás.
Com isso, as aulas podem ser mais atrativas quando se propõe a conhecer esses
espaços que estão inseridos nas histórias do livro e que também fazem parte da memória
dos envolvidos no processo de ensino e aprendizagem.

4 Como incluir a sociedade na preservação dos bens culturais de uma cidade?
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Sônia Florêncio destaca que desde a sua criação, o Instituto do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) manifestou em documentos e publicações a
importância da Educação Patrimonial. Já na década de 1930, no anteprojeto para a criação
do Serviço do Patrimônio Artístico Nacional, Mário de Andrade apontava para a
importância do caráter pedagógico dos museus e das imagens para as ações educativas.
Na década de 1960, Rodrigo Melo Franco de Andrade, dirigente do Instituto, apontou em
alguns artigos e discursos para importância da educação. “Em verdade, só há um meio
eficaz de assegurar a defesa permanente do patrimônio de arte e de história do país: é da
educação popular. (MINISTÉRIO DA CULTURA, 1987, p.64 apud OLIVEIRA, 2011).
Na década de 1970 é que a questão foi abordada de forma mais
insistente, coerente com a orientação de Aloísio Magalhães, a frente da
Fundação Nacional Pró- Memória. Após a criação da Fundação, foi
criado o Projeto Interação, que buscava, à época, relacionar a Educação
Básica com diferentes contextos culturais existentes no país e
intencionava diminuir a distância entre a educação escolar e o cotidiano
dos alunos considerando a ideia de que o binômio “cultura e educação”
são indissociáveis.

É importante frisar, como diz Sônia Florêncio, que a Educação Patrimonial tem
um papel decisivo no processo de valorização e preservação do patrimônio cultural,
colocando-se para muito além da divulgação do patrimônio. Trata-se, essencialmente, da
possibilidade de construções de relações efetivas com as comunidades, verdadeiras
detentoras do patrimônio cultural. Em outras palavras, a Educação Patrimonial deve
considerar que a preservação dos bens culturais, deve ser compreendida como prática
social, inserida nos contextos culturais, nos espaços da vida das pessoas. Ela não tem que
se utilizar de práticas que enaltecem a reificam coisas e objetos sem submetê-los a um
universo de ressignificação dos bens culturais. Deve-se, portanto, associar o valor
histórico do bem cultural ao seu lugar atual, em sua comunidade de inserção, ou seja, ao
lugar social onde o se encontra. (BRANDÃO, 1996).
Ao se falar de Patrimônio não podemos deixar de mencionar que a cidade de
Goiás, por se tratar de uma cidade histórica e turística, engloba em uma das maiores fontes
de riquezas patrimoniais, um ambiente propicio e fértil ao desenvolvimento de ações
educativas que incentivem a valorização de suas riquezas culturais agregadas a raízes de
povos antigos, como os negros, índios, portugueses e outros que aqui residiram, deixando
sua marcas históricas na formação da identidade da sociedade local.
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A cidade histórica não é estática: é dotada de movimento, de interações
entre homens e mulheres e o patrimônio simbólico (encontrado nas
múltiplas memórias, na memória coletiva inerente à história
compartilhada pela comunidade.)” Neste processo constante de
mudança e interação sujeitos e cidade, a forma como olhamos o espaço
em que vivemos também sofre um processo de amadurecimento e
apropriação que nos legitima e solidifica o sentimento de
pertencimento. (SANTOS, 1996: 25)

Sônia Florêncio (caderno do patrimônio cultural, V.01, 1994) analisa que o
processo de pensar em educação para o patrimônio cultural requer, também, pensar em
qual perspectiva de educação deve pautar as ações. Educação aqui é pensada como
processo. Dessa forma, educação significa reflexão constante e ação transformadora dos
sujeitos no mundo e não uma educação somente reprodutora de informações, ou seja,
como via de mão única e que identifique os educandos como consumidores de
informações, cujo modelo Paulo Freire chamou de educação bancária (1970).
Sonia Florêncio, ainda completa que “a educação que se vislumbre é aquela que
se caracteriza como mediação para construção coletiva do conhecimento, a que identifica
a comunidade como produtora de saberes, que reconhece, portanto, a existência de um
saber local. Enfim, a que reconhece os bens culturais estão inseridos em contextos de
significados próprios associados a memória local”. (2014)
Florêncio reflete sobre a proposta da educação patrimonial que seja totalmente ao
contrário do modelo da educação bancaria que Paulo Freire pontua como negativa, essa
deve ser contextualizada e pautada com ações que permita o sujeito ser agente
transformador de sua realidade, constantemente refletindo nas suas ações como um ser
crítico e pensante inserido na sociedade e que seja capaz de defender seus propósitos.
Outro fato importante defendido por Florêncio é que o alicerce da educação patrimonial
deve ser construído por meio da mediação, em processos coletivos, ou seja, valorizando
os conhecimentos que as pessoas possuem, os saberes e fazeres ligados a memória local.
A Educação deve ser percebida como aquela que ocorre nos espaços da vida e deve ser
pensada na perspectiva da chamada Educação Integral, ampliando tempos, espaços e
oportunidades educativas. Trata-se da aproximação de prática escolares e outras práticas
sociais e culturais aos espaços urbanos e rurais tratados como territórios educativos
(MOLL, 2009). É a valorização de processos educativos que implicam os saberes
escolares aos saberes que circulam nas praças, nos parques, nos museus, nos teatros, nos
encontros e manifestações culturais de um modo geral. Para Jaqueline Moll:
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(...) a cidade precisa ser compreendida como território vivo,
permanentemente concebido, reconhecido e produzido pelos sujeitos
que a habitam. É preciso associar a escola ao conceito de cidade
educadora, pois a cidade, no seu conjunto, oferecerá intencionalmente
às novas gerações experiências contínuas e significativas em todas as
esferas e temas da vida (2009)

A educação Integral considera como “territórios educadores”, o bairro, a cidade,
a roça, o quilombo, o assentamento rural, a aldeia, ou seja, o lugar da vida comunitária,
ou ainda:

Todo espaço que possibilite e estimule, positivamente, o
desenvolvimento e as experiências do viver, do conviver, do pensar e
do agir consequente, é um espaço educativo. Portanto, qualquer espaço
pode se tornar espaço educativo, desde que um grupo de pessoas dele
se aproprie, dando lhe esse caráter positivo, tirando-lhe o caráter
negativo da passividade e transformando-o num instrumento ativo e
dinâmico da ação de seus participantes. E o arranjo destes espaços não
deve limitar a especialistas, mas sim, deve ser prática cotidiana de toda
comunidade escolar (GOULART, 2020).

Goulart enfatiza sobre a importância de valorizar todos os espaços como fonte
de conhecimento e riquezas culturais que podem nos propiciar grandes oportunidade de
estudos e aprendizagens. Assim, faz-se necessário lembrar que a Lei de Diretrizes e
Bases, a LDB-9394/96 prevê em seu artigo 1º, que a educação abrange os processos
formativos que se desenvolve na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas
instituições de ensino e pesquisas, nos movimentos sociais e organizações da sociedade
civil e nas manifestações culturais, quer dizer, nos espaços da vida.
Ao refletir sobre a Lei de Diretrizes e Bases, contrasta-se a importância de todo
processo educativo que deve envolver a comunidade escolar, famílias e estudantes, bem
como as organizações sociais como contribuintes no processo formativo ligado a
Educação Patrimonial.
Para o tema da Educação Patrimonial e o conceito de mediação mencionado
anteriormente, Vygotsky (1998) em: Pensamento e Linguagem , o autor mostra que a
ação do homem, tem efeitos que mudam o mundo sobre o próprio homem, e é por meio
dos elementos (instrumentos e signos) e do processo de mediação que ocorre o
desenvolvimento dos processos psicológicos superiores ou cognição. E ainda relata, que
os diferentes contextos culturais onde as pessoas vivem são, também, contextos
educativos que formam e moldam os jeitos de ser e estar no mundo. Essa transmissão
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cultural é importante porque tudo é aprendido por meio dos outros, dos pares que
convivem nesses contextos. Assim, a mediação pode ser entendida como um processo de
desenvolvimento e aprendizagem humana, como incorporação da cultura, como domínio
de modos culturais de agir, pensar, de relacionar com os outros e consigo mesmo.
Vygotsky ressalta que a interação dos indivíduos no processo de aprendizagem e
a convivência mútua leva cada ser humano a descobrir e potencializar o seu
conhecimento. Relata que é também por meio do processo de mediação que ocorre o
desenvolvimento cognitivo, pautado nas experiências e vivências sociais bem como no
constante contato com a herança cultural.
Ainda em Vygotsky, as ações educativas do patrimônio cultural são ações
mediadoras, no sentido de que contribuem para a afirmação dos sujeitos em seus mundos,
em suas culturas. Assim, resta claro o enfático poder da Educação Patrimonial enquanto
ferramenta mediadora na afirmação de identidades e para que as pessoas se afirmem como
seres sociais e históricos, como seres pensantes, comunicantes, transformadores,
criadores, realizadores de sonhos (FREIRE, 2011: 42).
Diante das reafirmações de autores conceituados como Vygotsky, Paulo Freire e
outros, a Educação Patrimonial passou a ser vista como um processo de aprendizagem
por meio de mediações, é primordial refletir também sobre a atuação das Unidades de
Ensino neste aspecto, onde são promovidas interações entre pares nas vivencias de suas
culturas e o quanto isso também contribuiu com o processo de construção da identidade.
É preciso conhecer pra preservar. A partir da célebre e difundida frase
de Aloísio Magalhães: A comunidade é a melhor guardiã do patrimônio.
Só se protege o que se ama o que se conhece. É certo que é uma
condição, mas conhecer, por si só, não é suficiente para garantir a
preservação dos bens culturais como aponta Cecília Londres (2001), e
ainda registra que, conhecer é o primeiro passo para proteger as nossas
referências culturais, mas a dimensão simbólica do espaço costuma ser
mais vivida do que conhecida e essa dimensão raramente é levada em
conta. (MAGALHÃES, 1997: 190)

A sociedade precisa sentir pertencente ao patrimônio cultural, esse despertar de
sentimento e pertencimento, propiciará o desejo e necessidade de valorização desses bens
patrimoniais. Preservar um patrimônio cultural, conforme já mencionado e explicitado
nas palavras dos autores e pensadores, é o mesmo que preservar nossas maiores riquezas
resguardando-as para as futuras gerações. Diante deste contexto, não se pode
desconsiderar a importância dos órgãos de proteção (IPHAN e o Estado) e de suas
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responsabilidades conjuntas com a sociedade: “A comunidade é a melhor guardiã do
patrimônio”. “Só se protege o que se ama o que se conhece.” (MAGALHÃES,1997: 190).
As palavras de Magalhães, extremamente pertinentes, destacam que quando se
conhece se ama; quando se ama, valoriza. Disto, infere-se que o patrimônio cultural só
passa ser realmente valorizado quando a sociedade ou a comunidade é inserida no
processo, passando também a ser ouvida como parte integrante, pontuando o que seja
importante a ela, ou o que acha que deve ser preservado e porque deve ser preservado.

Considerações Finais:

Um dos processos importantes para incentivar a preservação do patrimônio
cultural da cidade de Goiás, assim como preservar todas as cidades históricas, segundo
diversos autores, incluindo-se Sônia Florêncio, é o desenvolvimento de ações de
Educação Patrimonial dentro das escolas e comunidades, restando claro a relevância da
comunidade escolar dentro dos espaços da cidade em que a comunidade esteja sempre
inserida nas ações, em que durante o trabalho campo a comunidade participe das
atividades como agentes integrantes e atuantes, as atividades podem ser diversificadas,
como por exemplo, uma

visita ao bairro,

entrevistar os moradores, pesquisas

antropológicas e etnográficas, fotografias, registro, estudos sobre os monumentos
históricos, ressaltando características materiais e imateriais do patrimônio histórico e
cultural. São ações que proporcionam um nível de compreensão muito mais concreto e
significativo a respeito do que sejam os bens culturais e patrimônio de um povo.
Por fim, a Educação Patrimonial se constitui como uma importante ferramenta na
afirmação de identidade de cada indivíduo e na edificação de que somos seres sociais e
históricos e, como seres pensantes e comunicantes: ”Seres, transformadores, criadores,
realizadores de sonhos, é que constituímos relações cidadãs dentro do espaço em que
vivemos” (FREIRE, 2011: 42).
Refletindo nas ações educativas de Educação Patrimonial, essas devem ser bem
conduzidas, estimuladora e transformadoras das nossas realidades, em que o povo sinta
pertencente a esse patrimônio, que faz parte da sua cultura ligado a memória dos
ancestrais, enfim, que as ações de Educação Patrimonial proporcionem um elo entre o
poder público e a sociedade com o mesmo propósito, como salvaguarda dos bens
patrimoniais.
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A MAGIA E SEUS PRATICANTES NAS OBRAS DE PLUTARCO DE
QUERONÉIA E APULEIO DE MADAURA (I E II D.C.)
Ellen Juliane Bueno dos Santos192
RESUMO: Visamos com a nossa dissertação comparar as representações construídas da
deusa egípcia Ísis, por Plutarco de Queronéia, em sua obra Sobre Ísis e Osíris (I d.C.), e
Apuleio de Madaura, em Metamorfoses ou O Asno de Ouro (II d.C.). Em nossa análise
vemos como alguns membros da elite aristocrática romana poderiam opor a religião
oficial – religio – de algumas práticas condenadas e taxadas como superstitio
(superstição). Entre essas, certas práticas excessivas das experiências religiosas que
levavam a um falso conhecimento dos deuses; as práticas mágicas, que dependendo do
objetivo, poderiam ser permitidas ou não; e por último, os cultos estrangeiros e os cultos
de mistério, e sua aceitação ou não no panteão romano. De modo que não podemos negar
a relação que esses três aspectos (a superstição, as práticas mágicas e os cultos
estrangeiros) somados à filosofia defendida por esses autores, são pontos formadores das
representações construídas por eles da deusa Ísis. Por isso, nesse texto, abordamos como
a magia e seus praticantes eram vistos nas obras de Plutarco e Apuleio.
Palavras-chave: Magia, Plutarco, Apuleio.

Partimos da concordância com Richard Gordon e Francisco Marco Simón (2010:
01) que é preciso distinguir entre a prática mágica e o discurso cultural sobre a magia.
Por um lado, temos a primeira, contextual, local e orientada para atingir objetivos, e por
outro lado temos a segunda, socialmente mais abrangente e sugestiva. Isso se torna
importante, na visão dos autores, para que não nos esqueçamos de que os discursos sobre
magia nos relatos literários são, na verdade, “representações altamente mediadas, cujas
reais realizações históricas do valor está no que eles podem nos dizer sobre a natureza do
discurso sobre a magia e as complexas funções sociopolíticas que ele cumpriu”
(GORDON; MARCO SIMÓN, 2010: 05). Deste modo, para entendermos do assunto no
mundo greco-romano, devemos ajustar nossas lentes de observação afim de abarcarmos
outras culturas nesse aspecto do fenômeno cultural religioso do Mundo Antigo.
Justamente por ter sofrido influências do Oriente Próximo, a magia, a religião e o
imaginário social devem ser vistos em um contexto mais amplo, mas sem excluir a

192

Mestranda do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal de Goiás, com a
orientação da Profª Drª Ana Teresa Marques Gonçalves. Bolsista CAPES. Email:
ellenjulianebs@gmail.com

301

possibilidade de que certas ideias, contos e costumes possam se formar de forma
independente.
Para Georg Luck (2004: 104-105; 2006: 16), quando falamos de magia grecoromana normalmente nos referimos à magia helenística, produto de relações sincréticas e
multiculturais que tomaram forma no Egito macedônico, antes de se tornar província
romana. Um caldeirão cultural chamado Alexandria que interagia e associava elementos
egípcios, babilônicos, judeus e gregos, formando o que chamaríamos de cultura
helenística, que, ao chegar à Península Itálica, se imiscuiu com as crenças e os rituais
nativos. Essa reapropriação do “Oriente” é vista por Gordon (2013: 108-109) como um
dispositivo para legitimar uma reivindicação do poder de conhecimento para reler os
poderes da Natureza.
Independentemente das origens das influências, a agregação e releitura dos
elementos religiosos foram selecionados para uma finalidade prática, já que os deuses que
foram rogados durante o feitiço eram escolhidos de acordo com o que poderiam fornecer.
Portanto, “os deuses de uma cultura estrangeira não são tratados como deuses próprios,
mas porque parecem funcionar para essa outra cultura, eles são suspeitos de terem poderes
que poderiam ser úteis em operações mágicas” (LUCK, 2006: 46-47).
O fundamento do pensamento da magia se baseava em um princípio chamado
“simpatia cósmica” ou “ação e reação no universo”. “Todas as criaturas, todas as coisas
criadas, estão unidas por um elo comum. Se uma pessoa é afetada, outra, por mais distante
ou aparentemente desconectada, sente o impacto” (LUCK, 2006: 33-34). Essa lógica de
pensamento se baseia em três pontos: a similaridade193 – ou imitativa – “semelhante
age/evoca o semelhante”; o contato194 – contiguidade ou contágio - quando coisas se
tocam elas podem influenciar umas às outras e trocar propriedades; e contrariedade195,
quando antipatia funciona como simpatia. Assim, a magia opera por meio de símbolos e
não por meio de conceitos, que servem como uma abreviação dos mesmos (LUCK, 2006:
04-05). As práticas mágicas também são, em certo sentido, ritualísticas. Esses ritos podem
ter cinco objetivos básicos, de acordo com Georg Luck (2006: 09): (1) reforçar a força
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Tal tipo de magia se coloca em relação às imagens dos fenômenos, ao crer que toda representação (uma
imagem, fotográfica, uma boneca, um nome) mantem uma relação (simbólica ou física) com a coisa
representada.
194
Esse princípio pressupõe que toda parte é equivalente ao todo a que pertence. Então, o mago ao praticar
o ritual sobre a parte (fio de cabelo, pedaço da unha, um osso) estará afetando o todo do indivíduo.
195
“A noção de contrariedade está, pois, intimamente ligada à noção de similaridade, mas é sua aplicação
invertida” (MONTERO, 1986: 29).
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sagrada de um indivíduo ou comunidade em atos da vida cotidiana; (2) reduzir essa força
sagrada de um inimigo; (3) proteger algo ou alguém; (4) purificar; e (5) curar.
A partir dessa lógica de pensamento, os magos e/ou feiticeiras estariam aplicando
o princípio de associação de ideias, mas pressupondo que a mesma “corresponde uma
associação objetiva de fatos, ou dito de outro modo, que as ligações mais ou menos
fortuitas de ideias são equivalentes às relações causais entre as coisas” (MONTERO,
1986: 22-23). Devemos destacar a ambivalência moral presente nas práticas mágicas:
dizer que pode intervir para o bem também implicava poder intervir para o mal
(GORDON; MARCO SIMÓN, 2010: 41). Esse pensamento foi mantido em certos
aspectos pelos pitagóricos, platônicos e estóicos. No final do II século d.C., a mescla entre
filosofia e magia fica mais densa, já que “para efetivar a união com o divino e aumentar
seus poderes de percepção, os filósofos platônicos adotam técnicas e rituais que foram de
fato emprestados do repertório do mago” (DICKIE, 2005: 195).
Esses procedimentos ritualísticos eram chamados de teurgia. Jâmblico, no III
século d.C., formou um grupo filosófico que usava da teurgia para se unir ao divino, a
partir de inspirações nos Oráculos Caldeus196. Mathew W. Dickie (2005: 199) comenta
que a base dos Oráculos era o Platonismo em que “a aspiração de união com o divino que
o teurgista tenta realizar por meios mecânicos é a passagem em que Fedro de Platão evoca
a ascensão na companhia dos deuses da alma desencarnada para ver as formas eternas”.
Assim, pode-se dizer que existiam dois tipos de magia: a teurgia e a goetia. De
acordo com Luck (2006: 52), o termo teurgia foi introduzido por um caldeu helenizado
chamado Juliano, durante o governo de Marco Aurélio. Eles formavam uma seita
religiosa pagã tardia e suas práticas, respeitáveis de certo modo, podiam trazer poderes
divinos à terra ou fazerem suas próprias ascenderem aos céus. Já a mais vulgarizada
goetia, sinônimo de mageia197, era supostamente a mais exaltada e com tom mais
“Os Oráculos Caldeus estavam na antiguidade associados a um pai e filho, conhecidos respectivamente
como Juliano, o Caldeu e Juliano, o Teurgo. A imagem de Juliano, o Teurgo, como um trabalhador da
magia no imaginário popular se reflete na história contada sobre suas atividades quando ele acompanhou
Marco Aurélio em sua campanha de 174 d.C. contra os Marcomanos, na qual ele realizou vários feitos
mágicos que ajudaram os romanos. Destes, o mais conhecido foi quando fez chover sobre um árido exército
romano” (DICKIE, 2005: 199).
197
“Não devemos cometer o erro quando tratamos da noção de magia entre os romanos de supor que, antes
que uma ideia possa existir e ser expressa, é necessário que exista um termo abstrato com o qual nomeá-la.
[...] o conceito em Atenas nos séculos V e IV a.C. era composto de um complexo de ideias e atitudes. Essas
ideias e atitudes podem ser expressas de várias maneiras. Se os romanos caracterizaram a feitiçaria da
mesma maneira que os gregos, distinguiram-na da observância religiosa adequada e expressaram aversão a
ela, então eles estão operando com o mesmo conceito de magia que os gregos, quer rotulem ou não o que
estão falando sob o título magia. A consciência de que magus e magia são termos gregos pode, em qualquer
caso ter impedido os autores romanos de usá-los” (DICKIE, 2005: 130-131).
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negativo, em que se conjuravam ou convocavam daemons inferiores, não encarnados,
despertando sua raiva e canalizando-a na direção de uma vítima (LUCK, 2004: 150;
2006: 51-52 e 215). Mas não devemos nos apegar à ideia de simples oposição entre
teurgia e goetia, como no período moderno se opôs “magia branca” à “magia negra”.
Muito menos supor que magia e teurgia são indistinguíveis em uma visão moderna,
proveniente, provavelmente de Agostinho de Hipona que ressalta que a goetea e teurgia
“estão ligadas aos ritos falazes dos demônios que se apresentam com nome de anjos”
(AGOSTINHO. A Cidade de Deus, X.9).
Diante dessas características, é impossível não notar as semelhanças existentes
entre religião e magia. Ambas acabavam por se confundir, como poderia ocorrer entre a
magia e a filosofia. As distinções entre os termos variam com o período histórico, o
contexto cultural e o ponto de vista pessoal do orador. Vários antropólogos também
pretenderam ressaltar as diferenças entre magia, religião e ciência, defendendo
antagonismos básicos e pautados em ideais evolucionistas, não percebendo que magia e
religião muitas das vezes se sobrepunham. O que pode ser uma distinção fundamental
entre magia e religião, e bem aceita entre os estudiosos, é que o homem religioso oferece
humildemente e de forma submissa a uma divindade, enquanto o mago força seus deuses
por meio de ameaças, baseada em uma espécie de conhecimento especial que lhe confere
poder a conseguir o que deseja (LUCK, 2006: 34). Além disso, se percebe uma evidente
tentativa de expor uma “magia” a partir de um viés negativo, ao contrário de “religião”.
Mas, na verdade, o limite entre as duas categorias é incerto e tal imbricação torna
polarizações

como

“simplicidade/complexidade”

de

sociedades

ou

“imanência/transcendência” da relação desses termos com o funcionamento da natureza
impróprios (MONTERO, 1986: 10). Essa mistura de elementos também é vista ao se
estudar as placas de maldições198 (tabellae defixionum), principalmente nas que contêm
“orações por justiça”, nas quais as placas podem conter orações normais às principais
divindades (OGDEN, 2004: 97).
Outro ponto contestado pelos antropólogos é que a magia, mesmo quando
praticada de forma individual e/ou isolada, está sempre baseada em crenças coletivas. Ou
seja, é da sociedade que o mago retira a força de seus poderes, “assim, o valor na magia

“Defixiones, mais comumente conhecidas como placas de maldições, são pedaços de chumbo com
inscrições, geralmente em forma de folhas pequenas e finas, pretensamente usadas para influenciar, por
meios sobrenaturais , as ações ou o bem-estar de pessoas ou animais, contra a vontade deles” (JORDAN,
2004: 151).
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é sempre um valor socialmente atribuído e não uma qualidade inerente à coisa: esse valor
depende do lugar atribuído à coisa ou à pessoa pela opinião do grupo” (MONTERO,
1986: 19). A partir desse panorama geral sobre a ideia de magia no Mundo Antigo e sua
relação ambígua com a religião, no próximo tópico analisamos a categoria de “magia” no
Mundo Antigo a partir da visão dos autores clássicos que fundamentam nosso objeto de
estudo com suas obras: Plutarco e Apuleio, afim de entendermos, pelo menos
parcialmente, a mensagem e o plano de fundo em que foram construídas certas ideias
sobre magia para esses autores.
Os Elementos Mágicos nas Obras de Plutarco e Apuleio

Não podemos nos enganar. As definições dadas no Mundo Antigo de magia não
nos permitem entender completamente como o fenômeno operava nas sociedades gregas
e romanas antigas. Os relatos, as descrições, as acusações, os textos literários, históricos,
legislativos, as placas de maldições, as inscrições, etc. nos permitem apenas ter um
vislumbre do que aqueles povos viam de diferente e/ou errado sobre a magia. Mas, no
Mundo Antigo,
Nós não sabemos exatamente como os mágicos em Roma perceberam
seu poder mágico, como eles ganharam adeptos no seu ofício, até onde
eles consideravam suas próprias atividades como subversivas. A
literatura sobrevivente deste período não preserva nenhuma voz mágica
autêntica; pois nossos autores de elite efetivamente silenciaram o mago
ao mesmo tempo que o abominavam (ou ela). Bem, podemos adivinhar
que as preocupações romanas com os perigos da magia ofereciam um
acesso ao poder, embora ilícito, aos excluídos da hierarquia da ordem
político-social (BEARD; NORTH; PRICE, 2004: 220-221).

É necessário também mapearmos os principais termos usados para identificar
magos e feiticeiras no Mundo Antigo. No grego, para os homens, encontramos os
vocábulos epodoi ou epadoio199 (sing. epodos), goetes200 (sing. goes), os que praticam a
goeteia, os magoi (sing. magos) que praticam mageia ou mageutike e pharmakeis201 (sing.
pharmakeus) que praticam o ofício da pharmakeia. Para as mulheres, usavam-se os
vocábulos pharmakides (sing. pharmakis) ou pharmakeutriai (sing. pharmakeutria) e
“um homem que se especializou principalmente em cantar sobre pessoas afetadas por vários males, para
curá-los ou, pelo menos para aliviar seu sofrimento” (DICKIE, 2005: 14).
200
“Aqueles que se especializaram em criar ilusões tendem a ser chamados de goetes” (DICKIE, 2005: 14).
201
“Apesar do nome, pharmakeis não limitaram suas atividades ao uso de drogas ou venenos (pharmaka),
embora também tenham suas origens em pessoas experientes em pharmaka e na vocação aliada de corte de
raízes (rhizotomia)” (DICKIE, 2005: 14).
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goetides (sing. goetis). Em latim, os feiticeiros e/ou magos são chamados de magi (sing.
magus) ou venefici202 (sing. veneficus), e as feiticeiras e/ou magas de cantatrices203 (sing.
cantatrix), sagae204 (sing. saga) ou veneficae (sing. venefica) (DICKIE, 2005: 12). Porém
havia outros termos utilizados para se referirem aos praticantes de magia, em maior ou
menor escala, variando no tempo, no espaço e no gênero da obra.
Plutarco, nasceu por volta de 45 d.C. na cidade de Queronéia na Grécia, e faleceu
por volta do ano de 120 d.C., provavelmente na cidade de Delfos. Foi escritor, filósofo,
biógrafo, sacerdote de Apolo e teve cargos políticos durante toda a sua vida. Suas obras
podem ser divididas em dois grupos: as Vidas Paralelas, que contêm as biografias de
gregos e romanos ilustres na história; e as Obras Morais, o compilado de textos de
diversos assuntos como política, filosofia, educação e religião. Entre suas abordagens
sobre religião, Plutarco utiliza do termo grego deisidaimonia205, parcialmente um análogo
do termo latino superstitio. Literalmente significa “medo dos deuses” (BEARD; NORTH;
PRICE, 2004: 225). Além disso, o grego condena a deisidaimonia, já a relacionando com
a magia, que causa “ações e emoções ridículas da superstição, suas palavras e gestos, seus
encantamentos e mágicas, seu círculo giratório e seus sujos deveres religiosos, seus
castigos bárbaros e extravagantes e ultrajes diante dos templos” (PLUTARCO. Sobre
superstição, XII). Em outro trecho, Plutarco zomba do medo que certas pessoas têm de
pesadelos, que a fazem com que eles fiquem
durante as horas de vigília, eles iludem, desperdiçam e se agitam,
colocando-se nas mãos de conjuradores e impostores que lhes dizem:
“Se uma visão no sono é a causa do seu medo e a tropa da terrível
Hécate parecer estar próxima”. Então chame a velha que realiza
purificações mágicas, mergulhe no oceano, sente-se no chão e passe o
dia inteiro lá. Gregos de bárbaros encontrando maus caminhos!
(PLUTARCO. Sobre superstição, III.166).

Apuleio, por sua vez, nasceu em Madaura, cidade da província romana da Africa
Proconsularis, por volta de 120 d.C., e faleceu, provavelmente, por volta de 170 d.C. na
“Envenenadores e feiticeiros são, no entanto, ambos abrangidos pelos termos veneficae e venefici”
(DICKIE, 2005: 14).
203
“denota uma mulher praticando uma gama de atividades muito mais restritas e modesta do que um epodo
em grego praticado” (DICKIE, 2005: 14).
204
“creditado por fazer tudo, desde anular os efeitos de um sonho ruim até invocar fantasmas” (DICKIE,
2005: 14).
205
Plutarco de Queronéia escreveu sobre o assunto na obra Sobre superstição, provavelmente por volta de
70 d.C. No texto, o autor grego, justapõe deisidaimonia e ateísmo como duas atitudes falsas aos deuses,
que partem da ignorância e do desconhecimento sobre as divindades (PLUTARCO. Sobre superstição,
I.164).
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cidade de Cartago. Apuleio também era escritor, orador, advogado e sacerdote do deus
Esculápio. Na obra Apologia, Apuleio transcreve seu discurso de defesa contra as
acusações feitas por Emiliano, cunhado do falecido marido de sua esposa, entre 157/158
d.C. O escritor é acusado de utilizar magia amorosa para conseguir o casamento com a
viúva Emilia Pudentília. O autor nos fornece em seu discurso três significados para o
vocábulo magus, pois, de acordo com Fritz Graf (2002: 94), Apuleio pretendia deste
modo enaltecer seu discurso e neutralizar sua acusação. Vejamos cada uma delas. A
primeira definição está em Apologia (25.9), em que o magus é apresentado como sendo
proveniente da Pérsia, onde o termo significava sacerdote. Com as Guerras Grecopérsicas, os persas passaram a representar um perigo à civilização grega, sendo a partir
daí que o termo adquire a conotação de operador mágico que atua contra as leis mágicas
da cidade e do mundo helenístico (LUCK, 2004: 105; SANZI, 2006: 59). James Rives
(2010: 60) acha difícil fazer essa afirmação já que nas fontes documentais persas o termo
aparece frequentemente sem associações religiosas óbvias.
A segunda definição vem logo em seguida na mesma obra (APULEIO. Apologia,
29.10), a partir da ideia de Platão, em que magus é um especialista, um sábio, na cultura
persa um homem responsável por instruir o príncipe sobre o culto aos deuses e o ofício
do rei. A terceira definição seria a que ele chama de vulgar (more vulgari), o senso comum
que “considera, por ignorância, que uma pessoa que por estar em comunicação verbal
com os deuses imortais, é capaz de realizar o que quer, recorrendo à força misteriosa de
certos encantamentos” (APULEIO. Apologia, 26.6). As três definições dadas pelo autor
madaurense não escapa da relação do ser humano com as divindades. Para Rives (2010:
55), o que distingue as duas primeiras definições da última seria suas conotações em que
nos dois primeiros sentidos há uma tensão entre piedade e respeitabilidade, e na segunda
definição, a mais comumente conhecida, a tensão está entre o poder e a realização dos
desejos. Justamente nessa última tensão que paira a acusação contra Apuleio.
O caso de ter o escritor madaurense utilizado de magia ou não para casar-se com
a viúva é preenchida por diversas descrições de práticas que eram vistas pelo sensocomum como mágicas. Entre elas estão: o uso de certa espécie de peixe para a produção
de poções mágicas de amor (APULEIO. Apologia, 41.5), com o contra-argumento de ser
utilizado para satisfazer seus interesses intelectuais e médicos; enfeitiçar um garoto
(APULEIO. Apologia, 42) e uma mulher (APULEIO. Apologia, 48) ao ponto de que
perdessem a consciência, mas ambos eram epiléticos e o argumento de Apuleio era que
queria ajudar no tratamento da doença; é acusado de manter certos objetos escondidos
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(APULEIO. Apologia, 53), mas ele justifica que tais objetos eram símbolos (signa) e
recordações (monumenta) da iniciação aos cultos de mistérios206 que realizou durante o
período em que esteve na Grécia (APULEIO. Apologia, 55.8); praticar sacrifícios
noturnos, que ele tenta desacreditar caracterizando a índole desonesta do acusador
(APULEIO. Apologia, 57); por possuir uma estatueta de madeira rara com forma de
esqueleto usada para magica maleficia (APULEIO. Apologia, 61.2), cuja posse Apuleio
justifica afirmando que a pequena estátua não teria a forma de um esqueleto e sim de um
deus, Mercúrio (APULEIO. Apologia, 61.8). Após contra-argumentar todas as acusações
iniciais, o escritor madaurense finalmente se dedica à acusação de praticar magia para
conseguir o casamento, defendendo que a carta escrita por Pudentília no processo foi
utilizada fora do contexto em que foi escrita e mal-interpretada (APULEIO. Apologia,
79), sendo o caso baseado em intrigas entre parentes e interesses financeiros de terceiros,
que utiliza da acusação de Apuleio ser um magus. Já o autor baseia sua defesa na
diferenciação do que é religioso/filosófico do que é mágico/maléfico.
Outro ponto que é caracterizado em Apologia é o caráter secreto da magia.
Matthew W. Dickie comenta que apesar da pretensão dos magos e feiticeiras de terem
acesso a um conhecimento misterioso e secreto, na verdade o que eles faziam não era tão
misterioso e secreto. Manuais mágicos circulavam e homens e mulheres poderiam realizar
suas próprias práticas por si só ou a partir de terceiros que participaram de um ritual de
magia (DICKIE, 2005: 08). Mas o importante é lembrar o porquê de as práticas mágicas
deverem ser realizadas em segredo. Se partirmos do pensamento de que a magia seria
feita para prejudicar de algum modo outra pessoa, se essa vítima descobrisse, ela poderia
se vingar ou alguma punição poderia ser tomada. Dickie ainda ressalta outro ponto que
promove o sigilo que envolve as práticas mágicas: “é a simbiose peculiar em que se coloca
a ortodoxia religiosa e a autoridade que a sustenta” (DICKIE, 2005: 39). Somado a isso
ainda tem motivos internos em que os feiticeiros realizam as práticas secretamente para
manter o conhecimento em exclusividade.
Apuleio, então, se defende de uma noção popular de magia, que implica noções
de rituais secretos, encantamentos e substâncias com propriedades mágicas,
conhecimentos exóticos e invocações de poderes sobre-humanos, a fim de realizar desejos
(RIVES, 2010: 57). Os pontos que Apuleio expõem como os que foram os causadores da

Para Waltar Burkert (1991, p.20 e p.22-23), são “cerimônias de iniciação, cultos onde a admissão e a
participação dependem de algum ritual pessoal, a ser executado sobre o iniciante” de forma que sejam
“vistos como uma forma especial de culto prestado no contexto mais amplo da prática religiosa”.
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impressão de que o escritor fosse um mago seriam atitudes que seus contemporâneos
associariam como atitudes de um praticante de magia. Assim, ele mostra um sentido de
magia como, além de algo proibido legalmente, mas também algo indesejado e
socialmente inaceitável (RIVES, 2010: 55-56). Esses argumentos de defesa nos fazem
pensar como a fronteira do que seria filosofia e do que seria magia é incerta, e por isso os
homens educados na filosofia corriam o risco de serem taxados de praticantes de magia
(DICKIE, 2005: 08).
Na obra Metamorfoses ou O Asno de Ouro, escrita por volta de 160 e 170 d.C.,
Apuleio constrói um protagonista, Lúcio, que desde o início se mostra curioso para com
a magia e relata que em uma viagem a Atenas viu um circulator engolir uma espada
afiada e depois uma lança, sem se machucar, por uma quantia de dinheiro, relatando o
episódio como fantástico (APULEIO. Metamorfoses, I. 4). Já no livro II, Lúcio conta que
encontrou em Corinto um Caldeu que faria previsões em troca de pagamentos de: datas
em que os casamentos deveriam acontecer, quando deveriam realizar as construções para
perdurar, quando realizar negociações e se deveriam viajar por terra ou pelo mar
(APULEIO. Metamorfoses, II. 12). Porém, o caldeu logo cai em desgraça ao fazer uma
predição errada (APULEIO. Metamorfoses, II, 14). Nessa passagem, Lúcio não intitula o
ofício do estrangeiro, chamando-o apenas pelo nome, Diofanes, ou por “caldeu”. Mais
adiante, no relato de Teléfron, o desafortunado cita Zatchlas Egípcio, que em troca de um
valor alto, se dispôs a trazer do mundo dos mortos o espírito do homem morto, por um
curto período de tempo, para esclarecer um julgamento de magia. O homem que se
caracterizava como um sacerdote egípcio com roupas de linho e cabelos raspados,
explorava, como outros, o imaginário e uma popularidade dos poderes ocultos dos
egípcios, se apoiando em sua crença religiosa. O ritual ainda continua com o uso de ervas
e evocações:
O profeta colocou um raminho de planta na boca do morto, e outro
sobre seu peito. Depois, voltando-se para o oriente e invocando em
silêncio a augusta majestade do Sol que subia no horizonte, pela
solenidade dessa atitude fez crescer cada vez mais, entre os assistentes,
a expectativa do milagre (APULEIO. Metamorfoses, II, 28).

O sacerdote faz uso de objetos que são tanto comuns na magia vulgar quanto na
teurgia, além de realizar o ritual durante o dia e no meio de todos. Todas essas práticas:
o “ilusionismo” do circulator, as adivinhações e o ritual realizado por Zatchlas, eram
vistas como magia também.
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Curiosamente, existem mais fontes literárias que falam sobre as feiticeiras do que
as que falam dos magos. Tendo papéis de destaque nas obras literárias, as feiticeiras foram
figuras que preencheram o imaginário do Mundo Antigo. Em especial o imaginário
masculino, sendo eles os autores majoritários das nossas fontes literárias. Dickie (2005:
10) defende que essa tendência masculina do período de transferir para as mulheres as
ações mágicas era um modo de negar que na verdade as práticas eram realizadas pelos
homens também. O estereótipo da mulher idosa também inspirou o medo e o ódio, e isso
fala mais sobre os autores do que sobre o passado em si (DICKIE, 2005:10). Uma mulher
taxada de feiticeira poderia significar, geralmente, que ela era uma idosa pobre, uma exprostituta ou uma alcoviteira. Nas Metamorfoses de Apuleio, podemos dizer também que
o autor costumava relacionar as práticas mágicas com as mulheres adúlteras.
Tal imaginário sobre o assunto na obra de Metamorfoses de Apuleio se torna
presente no senso-comum desde os primeiros parágrafos em que o viajante Lúcio escuta
a conversa de Aristomenes com outro homem defendendo a veracidade de sua experiência
com magia:
Ah! Não são mentiras? São tão verídicas que se pretende que,
murmurando palavras mágicas, obrigam-se os rios a subir para as
nascentes; encadeia-se o mar, tornado inerte; adormece-se o sopro dos
ventos; detém-se o Sol; atrai-se a Lua; desprendem-se as estrelas;
suprime-se o dia; para-se o curso da noite... (APULEIO. Metamorfoses,
I.3).

Aristomenes então relata a triste história de Sócrates, seu amigo, que acabou
caindo nos encantamentos amorosos de Meroe, a dona de uma taberna na Larissa, mas
foge ao descobrir que foi enfeitiçado. A ela o narrador chama de saga e divina, e a teme
profundamente: “‘Mágica e adivinha, tem o poder de abaixar o céu, de suspender a terra,
de petrificar as fontes, de diluir as montanhas, de sublimar os manes e derrubar os deuses,
de apagar as estrelas e iluminar o Tártaro’” (APULEIO. Metamorfoses, I. 8).
Meroe é descrita como uma poderosa feiticeira, capaz de transformar com apenas
uma palavra homens em animais, tanto os que a abandonavam quanto os que tramavam
contra ela; ela paralisou a gestação da esposa de um amante para que a gravidez durasse
permanentemente; quando a cidade se indignou com os seus atos, Meroe, com seus
encantamentos (cantionum) e suas devoções sepulcrais (devotionibus sepulchralibus),
prendeu todos em suas casas e ao líder da conspiração Meroe transportou sua casa com
as portas trancadas para longe, colocando-a no cume de uma montanha, deixando-o sem
água (APULEIO. Metamorfoses, I.10). Meroe e outra feiticeira, Pantia, descobrem onde
Sócrates está, juntamente com o amigo que o ajuda, Aristómenes (que assiste todo ritual
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paralisado por um feitiço e posteriormente relata a Lúcio), e vão até o local. Enquanto
Sócrates dorme, Meroe,
E, inclinando para a direita a cabeça de Sócrates, mergulhou a espada
inteira, até o punho, no lado esquerdo da garganta; depois, aproximou
um odrezinho e recolheu o sangue que jorrava, diligenciando para que
nenhuma gota se perdesse. Tudo isso eu vi com os meus olhos. Para
conservar, creio, a essa imolação todas as características de um
sacrifício, a doce Méroe introduziu a mão direita no ferimento, remexeu
até o fundo das entranhas, e retirou o coração do meu desgraçado
camarada. A violência do golpe tinha-lhe cortado a garganta e ele,
deixando escapar pela fenda um som que não passava de um vago
sopro, exalou o último suspiro. Pância, com uma esponja, tampou a
larga abertura, dizendo: “Esponja, tu que nasceste no mar, guarda-te de
atravessar um rio’ (APULEIO. Metamorfoses, I.13). (Grifo nosso)

Tal relato diz respeito à vingança tomada por Meroe por ter sido abandonada por
Sócrates ao descobrir sobre seu feitiço. Mais adiante, no livro II, Lúcio começa a ter suas
próprias experiências com relação à magia. Na Tessália, o protagonista é hospedado na
casa de Milão que tem como esposa Pânfíla, sobre a qual pairam as suspeitas e as fofocas
sobre magia. Birrena, uma matrona conhecida da família de Lúcio, o alerta dos perigos
que o jovem sofre, chamando a anfitriã de maga e grande conhecedora de carminis
sepulchralis (APULEIO. Metamorfoses, II.5).
No livro III, Fótis relata a tentativa de Pânfíla em conquistar um rapaz da Beócia
pelas artes mágicas. Pânfíla manda Fótis conseguir uma mecha do cabelo do rapaz que
cortava o cabelo na barbearia, mas sendo pega pelo barbeiro e ameaçada de ser
denunciada, ela engana sua senhora entregando-a uma mecha de pelos de um cabrito. A
feiticeira então:
Nas primeiras horas da noite tu não tinhas voltado ainda do jantar.
Pânfila, fora de si, subiu, do outro lado da casa, a um terraço coberto de
pranchas, livre, acessível a todos os ventos, de onde a vista abrange o
oriente e se estende de outro lado em várias direções. Esse lugar se
presta como nenhum às suas operações mágicas, e Pânfila o frequenta
em segredo. Ela dispôs então, para começar, o aparelhamento ordinário
de sua oficina infernal, cheia de substâncias aromáticas de todo o
gênero, de lâminas cobertas de inscrições desconhecidas, de velas
de navios perdidos no mar. Estavam ali expostos inúmeros
fragmentos de cadáveres, já chorados ou mesmo já colocados no
túmulo: aqui narizes e dedos, ali cavilhas de forca, com langanhos
de carne, além o sangue recolhido de gargantas cortadas, e crânios
mutilados arrancados dos dentes das feras. Ela pronunciou em
seguida encantamentos sobre entranhas palpitantes e derramou como
oferenda de feliz presságio, sucessivamente, água da fonte, leite de
vaca, mel das montanhas, por fim o hidromel. Traçou então os
cabelos de que falei, formando nós e os atirou, com uma certa
quantidade de substâncias odorantes para fazê-los queimar, sobre
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brasas. E, de repente, pelo poder irresistível da ciência mágica e pela
força escondida das divindades a seu serviço, os corpos, cujo pelo
fumegava crepitando, tomaram uma alma humana: sentiram, ouviram,
caminharam. Guiados pelo odor de seus despojos em combustão,
dirigiram-se para a casa (APULEIO. Metamorfoses, III.56) (Grifo
nosso).

Nessa citação, percebem-se cinco características típicas da prática da magia
vulgar: (1) a atribuição da ideia de que essas cerimônias e rituais são realizadas durante a
noite, enquanto as práticas religiosas (e a teurgia) se realizavam durante à luz do dia207;
(2) o caráter secreto das performances mágicas, em que suas práticas devem ser mantidas
em segredo, tanto quanto os ritos de mistério; (3) os objetos usados para a prática do ritual
de magia não se diferenciam muito dos objetos utilizados nos cultos à deusa Ísis, com
exceção às partes de corpos humanos, que estão presentes, aparentemente, na magia
vulgar; (4) a utilização de partes do corpo da vítima, seguindo a ideia de que uma “parte”
do corpo da vítima corresponde ao “todo” do corpo da mesma, então, (5) o que ser
infligido a parte, refletirá no corpo, sendo essa um dos princípios da magia.
A arte adivinhatória fica evidente no livro II, em que Pânfilia faz uma previsão do
tempo (clima) do dia seguinte. Quando questionada como ela sabia disso, ela responde
que o candeeiro lhe mostrou. Seguindo essa adivinhação de Pânfilia, Lúcio conta uma
experiência cômica que teve com a adivinhação em Corinto, quando um Caldeu prevê a
viagem de Lúcio (APULEIO. Metamorfoses, II.12). Além disso, em outra obra, Apuleio
critica a crença exagerada em adivinhos usando o termo superstitione:

Além disso, se tivesse observado cuidadosamente os presságios verbais,
já teria obtido alguma indicação deles, pois vemos na prática muitos
que, por causa de uma crença excessivamente supersticiosa nos
presságios verbais, não se deixam levar por sua própria intuição, mas
pelas palavras dos outros (APULEIO. O Deus de Sócrates, 19.1) (Grifo
nosso).

Outro tipo de goetea que comentaremos possui vários exemplos nos três primeiros
livros de Metamorfoses, seria a magia metamórfica. Exemplificada não somente quando
Lúcio se transforma em asno por erro de Fótis, mas também no livro I, quando Sócrates
relata que Meroe tem o poder de transformar seus amantes em castor com uma única
palavra, ao vizinho invejoso em rã, a um advogado que falou mal dela em carneiro; no
livro II, com o relato de Telifrão, as sagae possuem o poder de se transformarem em
doninhas, moscas, ratos ou cães para roubar partes do cadáver que o rapaz vigiava
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Com exceção da iniciação de Lúcio que começa durante a noite.
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(APULEIO. Metamorfoses, II.22; II.25; II.30); e no livro III, com Pânfíla se
metamorfoseando em ave com ajuda de unguentos (APULEIO. Metamorfoses, III.21-22).
Como dissemos, Apuleio constrói as personagens magas ou as mulheres que
procuram as práticas mágicas como adúlteras (Meroe, Pânfila, a esposa do rapaz morto e
velado). No livro IX, a esposa adúltera do moleiro, um dos donos de Lúcio, também
utiliza do serviço de magia de uma feiticeira para se vingar do marido que humilhou seu
amante e divorciou-se dela ao descobrir a relação. Apuleio, nesse trecho, afere que as
práticas mágicas são práticas antigas e artifícios típicos do sexo feminino (APULEIO.
Metamorfoses, IX.29). A esposa do moleiro pede a uma velha feiticeira que conseguisse
que ela se reconciliasse com o marido, e caso não conseguisse isso, que ele morresse de
forma violenta. Essa feiticeira (saga), “que tinha poder sobre os deuses” (APULEIO.
Metamorfoses, IX.29), não conseguindo o que queria, então, “indignada contra as
potências divinas e estimulada tanto por seus desdéns como pelo lucro que esperava da
recompensa prometida, foi a própria vida do desgraçado que ela ameaçou, incitando a
perde-lo a sombra de uma mulher que perecera de morte violenta” (APULEIO.
Metamorfoses, IX.29). A parte que segue a narrativa é curta, porém macabra: durante o
dia aparece no moinho
uma mulher vestida como uma acusada, desfigurada por uma indizível
tristeza. Vestida de trapos lamentáveis, pés nus e sem proteção, estava
pálida como o buxo e era de horrível magreza. Sua cabeleira grisalha,
espalhada e suja de cinza, caía para a frente e lhe escondia a maior parte
do rosto (APULEIO. Metamorfoses, IX.30).

Essa mulher de aspecto sombrio leva o moleiro para o quarto e após algum tempo
os escravos do homem, não obtendo respostas ao chamado do dono, entram no quarto e
o encontram enforcado. Expusemos nessa subseção como os autores tratam do assunto da
magia nas suas obras, ressaltando as principais caraterísticas das práticas.
Para finalizar, podemos ver como a oposição entre “magia”, principalmente
quando essa é tratada como superstição, e “religião” no período do I e II século d.C.,
presente nos discursos de um grupo de elite, na prática pode não ter sido como esperavam,
em especial no que se trata ao culto à deusa Ísis. Na verdade, o que se percebe é que o
que taxaria uma prática como mágica ou religiosa seria o contexto cultural e social do
autor e seus objetivos com o texto, em que poderiam defender certas práticas utilizando
argumentos filosóficos nas suas interpretações e representações.
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JUVENTUDE UNIVERSITÁRIA E IDENTIDADE RELIGIOSA: UM
ESTUDO A PARTIR DO INSTITUTO LUTERANO DE ENSINO
SUPERIOR / UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL EM
ITUMBIARA
Elton Rost208
RESUMO: Esta pesquisa, “Juventude Universitária e Identidade Religiosa: um Estudo a
partir do Instituto Luterano de Ensino Superior/ Universidade Luterana do Brasil em
Itumbiara”, trata de uma pesquisa em fase inicial a respeito das novas identidades
religiosas no espaço de Ensino Superior na cidade de Itumbiara, GO. Esta se constitui
teoricamente a partir do diálogo entre a História e a Sociologia da Religião, com o
objetivo de identificar e analisar as novas identidades religiosas com os discentes do
ILES/ULBRA, através de pesquisa. O ILES/ULBRA é uma Instituição de Ensino
Superior privada e confessional, nela se encontra uma diversidade muito grande de
jovens, oriundos da cidade de Itumbiara, GO, e dos municípios vizinhos, também
envolvendo cidades do Triângulo Mineiro. Os jovens que são universitários na Ulbra
possuem uma diversidade muito grande de origens, crenças e ideias. Nesta instituição de
ensino se encontra um excelente ambiente para pesquisar e dialogar sobre a secularização,
a pluralidade religiosa, o sincretismo religioso e a desinstitucionalização.
Palavras-chave: Identidade, Religiosa, Discentes e Pluralização.

1. DELIMITAÇÃO DO TEMA
O propósito da pesquisa, em fase inicial, é compreender os elementos definidores
da identidade religiosa de jovens universitários no espaço de ensino superior na cidade de
Itumbiara, GO. A iniciativa se constitui teoricamente a partir do diálogo entre a História
e a Sociologia da Religião. A pesquisa fara o uso dos expedientes da oralidade a partir de
entrevista de discentes do Instituto Luterano de Ensino Superior na cidade de Itumbiara,
GO.
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Itumbiara, Goiás, é uma cidade com mais de 100.000 habitantes, conforme o
censo do IBGE209, com destaque para a indústria, a agropecuária, a prestação de serviços,
a defesa, a educação, a administração e a seguridade social. Localiza-se ao sul do Goiás,
é considerada a cidade com maior desenvolvimento econômico da região.
Existem na cidade 25 Instituições de Ensino Superior credenciadas junto ao
MEC, sendo a maioria delas por Educação à Distância (EAD). O número de discentes é
muito significativo, o que traduz as demandas e expectativas de ingresso no mercado de
trabalho local. Por sua vez, O ILES/ULBRA conta com mais de 25 anos de história na
cidade e região e formou mais de cinco mil profissionais, sendo esta a principal instituição
confessional na região sul de Goiás.
Durante a fase da universidade muitos universitários têm como prioridade a
formação acadêmica, que ocupa grande parte do seu tempo, atenção, energia e foco. Nessa
fase, muitos têm que conciliar suas vidas pessoais e experiências diversas, entre elas a do
pertencimento a uma comunidade religiosa, com a formação acadêmica. Sob esta
perspectiva surgiram as indagações que justificaram essa pesquisa quanto à identidade
religiosa de jovens universitário. Perguntamos: de que maneira os jovens universitários
que ainda são religiosos experienciam sua religiosidade? Desta pergunta, desdobram-se
outras: de que maneira acontecem as negociações entre as duas províncias de sentido, a
confessional atravessada pela fé, e a universitária, atravessada pela racionalização do
mundo? Quais os tipos de tensionamentos são experimentados pelos discentes religiosos
no mundo acadêmico? Os jovens universitários pertencem à uma comunidade de fé
institucionalizada ou tendem a errância religiosa?
A da nova realidade do indivíduo contemporâneo em relação a vida religiosa é
discutida na História das Religiões e Sociologia das Religiões. A Socióloga Sílvia
Fernandes em entrevista concedida por e-mail para a equipe da IHU On-Line sobre o
Censo de 2010 sintetiza traços marcantes da paisagem religiosa brasileira que se
pluralizou ao longo do século XX. Ela aponta a existência de sujeitos religiosos de tipos
distintos, entre eles aqueles que optam pelo pertencimento a uma religião tradicional
refratária à mudanças, os que optam por comunidade renovadas e também aqueles outros
que não se incluem em nenhuma comunidade, mas que têm suas crenças.
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https://cidades.ibge.gov.br/brasil/go/itumbiara/panorama. Acessado em 15 out. 2019.
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Com todos estes pontos citados até aqui na delimitação do tema percebe-se o
quanto o tema é relevante cientificamente por lançar luz sobre as especificidades que
definem a identidade religiosa da juventude universitário no sul goiano.

2. JUSTIFICATIVA
Na modernidade, especialmente em sua fase mais contemporânea, a religião
tradicional perdeu gradativamente seu monopólio. A religião se tornou mais uma das
esferas da sociedade. Ela também se tornou mais individual na medida em que a
pluralização oriunda do fim do monopólio religioso teve por corolário a escolha
individual do caminho da fé. Nesta discussão desenvolvida pela História e Sociologia da
Religião, percebe-se a contribuição de Troeltsch apud Mata (2008:12), mostrando que a
expressão mais evidente do individualismo religioso é a crescente recusa do modelo
eclesiástico tradicional (Unkirchlichkeit):
[...] as causas disto não são, de forma alguma, uma oposição especial à
religião e às coisas religiosas; pelo contrário, trata-se de uma recusa
específica do modelo eclesiástico e uma aversão à forma da Igreja e aos
pressupostos da Igreja. A opinião corrente é: a religião não é nada que
possa ser exercido em comunidade; nada, em absoluto, que possa ser
construído de maneira análoga; ela é uma coisa privada do indivíduo.
[...] As causas deste fenômeno indicam, em grande medida, que a vida
religiosa está a procurar outros caminhos que não os eclesiásticos.

Conforme Da Mata (2010: 12), “a igreja não acabou, o mundo não foi
desencantado, religião não é algo do passado e ela não deve ser minimizada. A religião
continua viva e melhorou sua técnica e forma de ampliar sua influência”. A igreja mudou
de tal forma que produz “espetáculos” que eram inimagináveis. Também investiu na
mídia, fazendo uso das novas tecnologias de informação e comunicação.
A religiosidade não se limita as igrejas, por óbvio. Observa-se um sincretismo
radical das mais distintas tradições. Há uma tendência entre alguns setores da sociedade
ao repudio ao autoritarismo religioso. Alguns, buscam superar os constrangimentos
religiosos institucionais e optam por uma via religiosa de peregrinação por grupos e
tendências diversas. Peter Berger (2017) e Danièle Hervieu-Léger (2015) concordam que
a pluralização da religião, ou pluralismo de rotas religiosas, são características presentes
na atualidade. Em outras palavras, a modernidade pluralizada as identidades religiosas.
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Aos nos dedicarmos à compreensão das identidades do jovens acadêmicos da
ULBRA encontramos uma interessante oportunidade para a compreensão das
especificidades da paisagem religiosa contemporânea. Seu público é de origem diversa,
inclusive religiosa. A pesquisa, nesse sentido, permitirá a compreensão da constituição
de

identidades

religiosas

de

tipos

diversos,

algumas

menos,

outras

mais

institucionalizadas, Por se tratar de uma realidade universitária, será possível ainda
compreender a maneira que a vida acadêmica interpela a religião individual dos sujeitos.

3. OBJETIVOS
3.1. Objetivo Geral
Identificar e analisar as novas identidades religiosas com os discentes do
ILES/ULBRA.

4.2 Objetivos específicos
•

Compreender a desinstitucionalização e o pluralismo religioso;

•

Averiguar as novas formas religiosas e combinações;

•

Compreender a secularização.

4. FONTES
Em virtude de sua especificidade como pesquisa quantitativa, a pesquisa fará o
uso de fontes orais a fim de que seja possível compreender os elementos que definem a
identidade religiosa de jovens universitários da ULBA. Em uma primeira aproximação
de natureza informal, através de um modesto questionário, foi possível constatar a
existência de identidades e opiniões religiosas diversas.

5. HIPÓTESES
Na contemporaneidade, as identidades religiosas se pluralizaram. Nesse sentido,
acreditamos encontrar entre os jovens religiosos da ULBRA uma gama de posições
religiosas. Acreditamos que se destacaram posições que flexibilizam ou superar os
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contornos institucionais, isto é, a identidade religiosa de muitos dos jovens universitários
com quem teremos contato é atravessada de relativa autonomia em relação aos
constrangimentos da religião institucional.

6. REFERENCIAL TEÓRICO-METODOLÓGICO
Inspirada no pensamento Iluminista, surgiu no século XIX o entendimento de
que a religião deixaria de ser relevante na vida das pessoas. Trata-se da teoria da
secularização, uma elaboração que influencia até nossos dias o entendimento que temos
das religiões. Contudo, a religião não deixa de existir. Nos EUA, é destacado o
pentecostalismo, como uma prova empírica de que a religião continua ativa e de que a
Europa não pode servir de parâmetro global para a análise das religiões. De acordo com
Sanchis (2018: 12), a “secularização não traz o desaparecimento e nem mesmo o recuo
da religião”.
As mudanças provocadas pela secularização são de que a igreja não regula e não
dirige mais a vida dos indivíduos. Acontece a subjetividade e a individualidade da fé,
onde o ser humano consegue lidar com secularização e a sua crença. Os vínculos
continuaram e aconteceu um ecumenismo de valores. A sociedade moderna garante a
autonomia política e intelectual, desvinculando do sistema religioso. Para Sanchis
(2018:26), este período é marcado também pela “fuga do modelo tradicional”, da
“autonomia” e em alguns casos, uma “conversão” à sua própria religião.
A modernidade proporcionou liberdade religiosa e igualdade aos grupos
religiosos. O cenário religioso global e a secularização criaram jeitos diferentes de lidar
com o mundo. Em relação à modernidade, Berger diz que voltar à igreja medieval é algo
muito difícil e improvável, pois seria impor uma estrutura arcaica para uma sociedade
moderna.
Na forma mais dura da teoria da secularização, forma teleológica, entendia-se
que a religião seria extinguida e de que o modelo da religiosidade é a religiosidade
medieval, que neste período a religiosidade era fervorosa. A Modernidade corroborou
para o fim do monopólio religioso. Na verdade, a religião não deixou de existir, apenas
passou a ser uma das esferas da sociedade. A modernidade criou condições para novas
religiões e forçou as tradicionais a se adaptarem, criando os rearranjos para a nova
realidade, onde elas se reelaboram.
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Danièle Hervieu-Leger (2015), especializada em modernidade religiosa, analisa
e critica a teoria da secularização, que tinha uma visão preditiva e teleológica, tomando a
Europa como modelo e pensava que todo o planeta é igual. Ela diz que a teoria da
secularização dominou a reflexão sobre o futuro da religião. Entretanto, mesmo com a
racionalização, a religião continua viva. O ser humano faz novas indagações, “sempre
susceptíveis de constituir novos focos de irracionalidade”.
A modernidade trouxe uma cisão com o mundo tradicional e o ser humano busca
sua autonomia, embora que esta tenha relações múltiplas e de interferência em sua vida.
Segundo Hervieu-Léger (2015: 33):
A Modernidade implica, em terceiro lugar, um tipo particular de
organização social, caracterizada pela diferenciação das instituições. O
processo de racionalização, por mais relativo e contraditório que seja,
se manifesta principalmente na especialização dos diferentes domínios
de atividade social. Nestas sociedades, o político e o religioso se
separam; o aspecto econômico e o doméstico se dissociam; a arte, a
ciência, a moral, a cultura constituem igualmente registros distintos nos
quais os homens realizam sua capacidade criativa. [...]

Conforme Sanchis (2018:23), que converge em muitos aspectos ou
características da religião na pós-modernidade, com Berger (2017) e Hervieu-Leger
(2015), a “livre escolha e a autoconstrução das identidades” têm duas formas de entender
a situação da religião, o sincretismo ou bricolagens, onde os indivíduos constroem sua
cosmologia de mundo, com duas ou mais religiões, à sua realidade e experiência, ou
“procura das raízes”, como volta à religião de origem. De certa forma pode ser comparado
ao peregrino e o convertido em Hervieu-Leger.
A influência da religião sobre o indivíduo se encontra enfraquecida e não
consegue mais ditar normas, valores, sentido e símbolos. A religião passa a ser assunto
opcional, que dependem da consciência individual, na qual nenhuma instituição religiosa
ou política não é capaz de impor e nem o excluir da sociedade. A fé é individual e o
indivíduo passa ser autônomo, que governa sua própria vida e orienta seu destino,
trazendo uma nova forma das representações religiosas.
Na modernidade, para Hervieu-Léger (2015: 39), a humanidade desqualificou a
realização de todas as aspirações para o “outro mundo”, o assim chamado
“desencantamento do mundo”. A humanidade busca por inovações, é imperativo as
mudanças e ela mesma “quer dominar a natureza e as incertezas inerentes à vida humana”.
Dessa forma, surgem novas formas de religiosidade, novas representações do sagrado e
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novas apropriações das religiões históricas, forçando estas a readquirirem novas formas
para atrair, pois suas explicações foram desqualificadas e a capacidade de regular as
pessoas foi perdida.
O historiador Sérgio da Mata (2010) constata que a secularização não é a perda
da religião, mas sim a reconfiguração das crenças e surgimento de outras. Além disso, há
a tendência geral da individualização e subjetividade das crenças. Cada pessoa constrói
seu sistema de fé e às vezes existe uma ruptura entre a crença e a prática. As pessoas
continuam a crer, mas sem a necessidade de aderir a uma religião. Isto não significa que
não haja participação em grupos e nem que não tenha a necessidade de expressar a crença.
Pelo contrário, a crença continua sendo um elemento essencial na formação da identidade
pessoal.
Para Sanchis (2018: 21), a “subjetividade é suprema”, as instituições religiosas,
de acordo com Sanchis (2018:41), “contribuem para constituí-lo, mas a instituição não o
define por inteiro, nem ele amolda sua identidade às exigências do inteiro universo
simbólico da instituição”.
É a partir deste indivíduo, e em torno dele – de suas necessidades, de
suas aspirações, de suas experiências -, e não mais em torno e na esteira
das instituições religiosas, depositárias e distribuidoras legítimas do
acervo dos bens da salvação, que inúmeras pesquisas recentes, dispersas
em várias sociedades e nações, mostram que vão se construindo, se
desfazendo e se reconstruindo os conjuntos de ideias, convicções e
práticas religiosas identitárias, que por isso mesmo não mais poderiam
chamar-se de “síntese”. “Bricolagem” é a categoria que está se impondo
para descrever essa operação, ao que tudo indica muito generalizada.
(SANCHIS, 2018: 212)

Em seu célebre livro o Peregrino e o Convertido, Danièle Hervieu-Léger (2015)
cita que o peregrino tem a busca pelo espiritual e por sociabilidade, mesmo que em muitas
vezes seja expandida. O convertido muda de religião e muda de vida, engaja efetivamente
e encontra uma intensidade e experiência espiritual não encontrada anteriormente.
Na modernidade a paisagem religiosa é pluralista, com a comunidade paroquial
em derretimento, e com a característica de trazer a individualização da crença, quebrando
a transmissão linear da fé. Ou seja, os pais não interferem, os indivíduos fazem suas
escolhas e experiências e
É um equívoco pensar que na modernidade Deus voltou a ser importante. Na
verdade, sempre foi, a religiosidade sempre esteve presente na história da humanidade.
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Contudo, de acordo com o período a religião se adapta, se reelabora, está em movimento.
Algumas das características da religiosidade na modernidade são que ela trouxe dispersão
às

crenças,

fluidez

nas

identificações,

instabilidade

de

reagrupamento,

desterritorialização das comunidades, desregulamento das transmissões religiosas
(escolhas), valorização da autonomia em relação aos constrangimentos institucionais e
doutrinários e dissociação entre crença e pertencimento. Posso crer sem pertencer a um
determinado grupo.
Para

Daniele

Hervieu-Leger

(2015),

a

modernidade

desenvolveu

a

racionalização das explicações de mundo, trouxe a liberdade para elaborar sua leitura e
percepção de tudo, e diferenciação das instituições, em favor da emancipação das
capacidades criativas de cada sujeito, despertando e valorizando a subjetividade.
Um paradoxo para a religião na modernidade é que esta cria condições para
colocar a religião em cheque, cria condições para surgirem novas religiões,
insaciabilidade por mudanças, desencanto do amanhã. Para Peter Clarke (2006), o
exotérico, o ocultismo, se tornaram algo cultural e normal.
Dessa forma, diante desta destradicionalização, surge um campo aberto para a
pluralização dos caminhos religiosos. Na modernidade religiosa acontece uma disputa
por conquista de espaço e surge uma miríade de grupos.
Segundo Danièle Hervieau-Leger, a modernidade proporcionou novas formas de
religiosidade, a secularização não é a perda da religião, a penas uma desqualificação das
explicações religiosas tradicionais. No campo religioso a modernidade trouxe a
reconfiguração das crenças, a tendência subjetiva e individual da crença, as pessoas
constroem seu sistema de fé, a questão do outro mundo perde importância, cresce o
ocultismo e a crença na reencarnação, tendência simbólica dos testos (relatos de criação)
e crenças flutuantes.
Por sua vez, Christopher Partidge (2004) entende que surge uma nova
consciência religiosa, uma nova experiência, relação e concepção do sagrado na
contemporaneidade. Por isso, discorda com as tradicionais e evita pegar uma religião e
usá-la como padrão. A nova forma de religiosidade é individualista. Estas características
da religiosidade contemporânea são parte do contexto atual e parte de suas
especificidades. Ao contrário da leitura que as religiões tradicionais fazem das novas
religiões, considerando-as como rarefeitas, resquícios de algo que está morrendo ou sem
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substância. Contudo, muitas delas não são novas, são apenas rearranjos pelas
expectativas, pelas demandas e pelo contexto particular. Para alguns autores esta nova
realidade trouxe um novo reencantamento do mundo,
Outras características da nova consciência religiosa é de que acontece uma
despersonificação de Deus, para uma energia, uma força cósmica, e, por outro lado,
acontece uma sacralização do ser humano. As instituições religiosas perdem sua força,
não há mais obrigatoriedade e desinteresse pelas doutrinas. As pessoas querem sentir a
experiência religiosa.
De acordo com Berger (2017: 10), que também foi adepto da secularização por
um tempo, o mundo continua religioso, “é tão religioso como outrora” e as evidências
empíricas comprovam isto:
[...] O nosso principal erro foi que compreendemos mal o pluralismo
como sendo apenas um dos fatores que sustentavam a secularização; de
fato, o pluralismo, a coexistência de diferentes cosmovisões e sistemas
de valores na mesma sociedade, é a maior mudança provocada pela
modernidade em relação ao lugar da religião, tanto nas mentes dos
indivíduos quanto na ordem institucional. Isto pode ou não estar
associado com a secularização, mas é independente desta. Isto, na
verdade, constitui um desafio à fé religiosa, mas é um desafio diferente
daquele da secularidade.

A religião continua fazendo parte da vida das pessoas. As crenças são
despertadas e reelaboradas e os pesquisadores continuam focando este tema como
objeto de suas pesquisas.
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REVISANDO GRAMSCI NA PERSPECTIVA DOS CADERNOS DO
CÁRCERE – UMA ANÁLISE CRÍTICA DA ATUAL CONJUNTURA
BRASILEIRA
Erica Regina Frutuoso Schuina210
RESUMO: As análises dos pensamentos gramscianos em diversas categorias estão
sempre se reproduzindo no decurso dos anos, fazendo com que sua obra continue
revisitada e necessária para fins de compreensão acerca do desenvolvimento político,
econômico e social de uma nação. Considerado um dos maiores intelectuais do século
XX, sua obra nos possibilita compreender sobre a trajetória social e política do nosso país,
quando analisadas sob o prisma do operariado e demais identidades sociais. Quando nos
reportamos à leitura dos Cadernos do Cárcere, a grandiosidade dos seus fundamentos se
materializa, uma vez que Gramsci tem muito a nos dizer, e continua tão atual quando
apreciado sob a conjuntura política brasileira. Destarte, no tocante à suas referências sobre
revolução soviética e suas análises sobre a Itália, em decorrência da notoriedade que
ganha no campo político, permeada por críticas ao fascismo, Gramsci será preso pelo
regime de Benito Mussolini, e durante sua permanência na prisão, irá produzir sua obra
máxima, os Cadernos do Cárcere que será alçada como uma importante análise
reestruturada das ciências políticas.
Palavras-chave: Gramsci; cadernos do cárcere; conjuntura política; Brasil.

INTRODUÇÃO
A proposta desta pesquisa bibliográfica é fazer uma análise sobre alguns temas
abordados na obra Cadernos do Cárcere de Antonio Gramsci, como parte da disciplina
História, Cultura e Poder do Programa de pós-graduação em História da Universidade
Estadual de Goiás - UEG.
Mesmo tendo Gramsci escrito sobre a “questão meridional” antes da prisão
(1926), e “notas sobre o Estado e a política” após sua prisão (1932), as análises dos seus
pensamentos em diversas categorias estão sempre se reproduzindo no decurso dos anos,
o que faz com que a obra de Gramsci continue revisitada e tão necessária para fins de
compreensão acerca do desenvolvimento político, econômico e social de uma nação.
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Gramsci (1891-1937) é considerado um dos maiores intelectuais do século XX,
sua obra nos possibilita compreender sobre a trajetória social e política do nosso país
quando analisadas sob o prisma do operariado e demais identidades sociais.
Quando nos reportamos à leitura dos Cadernos do Cárcere, nota-se a grandiosidade
dos seus fundamentos, uma vez que Gramsci tem muito a nos dizer, e continua tão atual
quando apreciado sob a conjuntura política brasileira no tocante à suas referências sobre
revolução soviética, e suas análises sobre a Itália.
Em meados de 1919, Gramsci romperá com o Partido Socialista, e formará uma
nova identidade na esquerda através do “movimento dos conselhos de fábrica de Turim”,
tornando-se um dos corresponsáveis na organização do movimento grevista, e,
consequentemente, uma das maiores lideranças políticas italianas.
Em decorrência da notoriedade que ganha no campo político permeada por críticas
ao fascismo, Gramsci será preso pelo regime fascista de Benito Mussolini, e durante sua
permanência na prisão, irá produzir sua obra máxima, os Cadernos do Cárcere - alçada
como uma importante análise reestruturada de ciência política.
Mesmo encarcerado, Gramsci irá continuar seu ativismo político por meio de
reflexões teóricas, tendo como parâmetro a obra de Maquiavel. Ao reexaminar “O
Príncipe”, Gramsci busca compreender e problematizar as razões que impulsionaram a
ascensão do fascismo italiano mediante amplo apoio popular, e a repensar o que
impulsionou ao declínio do movimento comunista no Ocidente.

CONTRIBUIÇÕES TEÓRICAS
No que enseja a obra de Maquiavel, trata-se de um clássico sobre a criação de
um Estado pelas mãos do “príncipe” habilitado a cumprir com êxito esse ideal. Ao ser
analisada por Gramsci, nos cadernos de número 13 (1932 - 1934), a obra de Maquiavel
tratará sobre temas como formação da vontade coletiva, necessidades estratificadas na
forma de dominação, manipulação social, legitimação de poder, formas de organização e
intelectuais.
Partindo de reflexões teóricas, Gramsci conceberá que a sociedade possui uma
massa de desejos, de necessidades e lutas políticas, sendo imprescindível que haja uma
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leitura racional destas necessidades para que se projete a organização de determinados
grupos sociais, como manifesta:

[...] O processo de formação de uma determinada vontade coletiva, para
um determinado fim político, é representado não através de
investigações e classificações pedantes de princípios e critérios de um
método de ação, mas como qualidades, traços característicos, deveres,
necessidades de uma pessoa concreta, o que põe em movimento a
fantasia artística de quem se quer convencer e dá uma forma mais
concreta às paixões políticas (GRAMSCI, 2002, p.13).

Nas ideias de Gramsci, a condução do povo pelo príncipe levará a fundação de um
novo Estado, de uma nova ordem, e partindo da experiência histórica na análise literária
de Maquiavel, Gramsci buscará entender, sob uma análise comparativa, como estavam
inseridas as classes trabalhadoras italianas, e se suas necessidades estavam estabelecidas
e formadas.
Para Gramsci, o príncipe é um organizador, uma expressão da reforma intelectual
e moral, ele possui a capacidade de unir e dar organicidade a estes grupos, colocando-os
em ação prática. Convém lembrar que o moderno príncipe era o partido revolucionário
de Lênin. Gramsci sintetiza da seguinte forma:
[...] O moderno Príncipe deve e não pode deixar
de ser o anunciador e o organizador de uma reforma intelectual e moral,
o que significa, de resto, criar o terreno para um novo desenvolvimento
da vontade coletiva nacional-popular no sentido da realização de uma
forma superior e total de civilização moderna (GRAMSCI, 2002, p. 18).

Embora uma revolução tenha seus dirigentes, ela é obra das coletividades. Gramsci
por meio da leitura dessas necessidades, e, em meio às divergências políticas, deixa o
partido socialista e funda o partido comunista que será visto como a primeira célula que
sintetiza a vontade coletiva. Assim:
[...] Embora todo partido seja a expressão de um grupo social, e de um
só grupo social, ocorre que, em determinadas condições, determinados
partidos representam um só grupo social na medida em que exercem
uma função de equilíbrio e de arbitragem entre os interesses de seu
próprio grupo e os outros grupos, fazendo com que o desenvolvimento
do grupo representado ocorra com o consenso e com a ajuda dos grupos
aliados, se não mesmo dos grupos decididamente adversários
(GRAMSCI, 2002, p. 59).
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O partido irá fazer uma leitura dos elementos orgânicos e históricos da sociedade,
aspirando que estes elementos possam se tornar ideais universais. Gramsci situa que o
príncipe deve ser o anunciador, organizador de uma reforma intelectual e moral, o que
significa criar um novo terreno para um novo desenvolvimento da vontade coletiva
nacional popular no sentido da realização de uma nova forma superior e total de
civilização moderna. Assim, questionava:

[...] Os partidos nascem e se constituem como organização para dirigir
a situação em momentos historicamente vitais para suas classes; mas
nem sempre eles sabem adaptar-se às novas tarefas e às novas épocas,
nem sempre sabem desenvolver-se de acordo com o desenvolvimento
do conjunto das relações de força (e, portanto, a posição relativa de suas
classes) no país em questão ou no campo internacional (GRAMSCI,
2002, p. 61).

Gramsci pleiteia transformar a população italiana de forma ativa, seguindo uma
pauta própria com o escopo de revolucionar, no sentido socialista a nação italiana. Para
Gramsci “uma reforma intelectual e moral não pode deixar de estar ligada a um programa
de reforma econômica” (GRAMSCI, 2002, p.19), projetando uma revolução, que,
infelizmente, jamais presenciou.
Em cotejo a outras reflexões gramscianas, urge aprofundarmos nossa formação
para possuirmos condições de analisar a realidade brasileira, e Gramsci, em seu texto,
“alguns temas da questão meridional”, nos induz a questionarmos sobre as estruturas de
poder tão evocada nos Cadernos, haja vista que seus escritos políticos têm muito a nos
dizer.
O texto de Gramsci (1926) foi o último em que ele escreve em liberdade,
mostrando um Gramsci ainda compelido a resistir e derrotar o fascismo italiano. Suas
colaborações intelectuais expressam como a divisão da sociedade em classes (norte e sul
da Itália) leva a outras divisões, quais sejam, territoriais, espaciais, de consciência, e
Gramsci é brilhante ao destacar sobre a função social dos preconceitos e o modo como
ela limita o povo e impede a unificação.
Gramsci trata de suas experiências como militante na revolução, fazendo um
paralelo para repensar como a classe operária poderia vir a derrubar a burguesia,
tornando-se uma nova classe dirigente.

328

Nesta acepção, Gramsci constata que, para que haja um progresso revolucionário
é imprescindível que a classe operária perca os seus preconceitos, em atenção aos
camponeses do sul, uma vez que esta é uma mentalidade construída pela própria classe
dominante com o intuito de criar divisões internas na sociedade. Esta será uma das
análises feitas por ele visando compreender a questão meridional na Itália.
Segundo Gramsci, a questão meridional irá tematizar sobre as dificuldades de
superação na visão entre os camponeses e operariado. Ele percebeu o sistema de
preconceitos vigentes na Itália daquela época, e, contextualizando aos dias de hoje, este
sistema ainda segue permanecendo, inclusive, suas análises serviriam de base para
refletirmos sobre o racismo em nossa sociedade em outro momento.
A partir desta e de outras contradições, Gramsci irá refletir sobre a subalternidade
do conjunto de trabalhadores do campo e da cidade, uma vez que ele externa que tais
trabalhadores eram envoltos a preconceitos, gerando uma espécie de oposição entre eles.
Desta forma, Gramsci dialoga evocando os pensamentos de Lênin que pensava na
aliança entre os trabalhadores como um projeto de hegemonia, qual seja, uma aliança
entre campesinato e operário.

CONCLUSÕES FINAIS
Remetendo a nossa realidade, Gramsci contribui muito sobre as diversas
temáticas que abarcam movimentos revolucionários, lutas de classe, relações de poder,
desenvolvimento estatal, enfim, experiências políticas que embasam nossa perspectiva de
mundo.
Um ponto de grande destaque ao ler Gramsci, trata-se da sua abordagem
teórica quanto à função social dos intelectuais, que são uma espécie de construtores e
organizadores da ideologia dominante, ou seja, formuladores do pensamento dominante.
Gramsci apresenta seu fundamento ao reconstruir historicamente como se sucedeu essa
divisão na Itália.
Política e ideologicamente havia uma ligação entre os intelectuais e grandes
proprietários de terras, servindo de elo aos projetos de hegemonia que ele abordaria
futuramente ao tratar sobre coerção e consentimento, pontuando que uma classe se torna
hegemônica quando consegue convencer outras classes.
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As análises de Gramsci são tão atuais que nos induzem a pensar sobre a
realidade brasileira quando nos deparamos com a figura do intelectual e os inúmeros
sistemas de convencimento sociais existentes. O que nas ponderações de Gramsci
também nos ajuda a problematizar os fundamentos para pensar a nossa realidade, mesmo
tendo Gramsci nunca estudado o Brasil, decorre de suas análises sobre revoluções
burguesas não clássicas que nos caem muito bem, nos possibilitando compreender o
amadurecimento da política através de suas categorias existentes, dentre elas, a revolução
passiva.
Gramsci induz a ideia sobre revolução passiva ao perceber que,
esporadicamente, de forma desorganizada, existem elementos de subversão de certa
ordem quando trabalhadores passam a questionar o poder. Um exemplo é o que ocorre na
obra “O germinal” de Emile Zola para dados de compreensão didática.
Ao proceder à ideia de que há trabalhadores questionando o poder, Gramsci
levanta o conceito de subversivismo esporádico, que, pelo contexto da dependência, tratase de uma reação das classes dominantes de reagirem ao menor indício de revolução, ou,
para melhor ilustrar o debate, essa expressão se refere à falta de organização política das
classes subalternas, que se revoltam, às vezes, mas, não derrubam a classe dominante.
Essa revolução passiva é identificada sem a participação dos setores populares, no sentido
de restaurar o poder minimamente ameaçado por estes setores.
É eminente como as reflexões de Gramsci adequam-se aos dias atuais, uma vez
que a revolução passiva ocorrerá em dois momentos, na fase de restauração da ordem, em
que as classes se organizam através de um novo partido, ou, na fase de restauração quando
alguma demanda dos trabalhadores é atendida ou enterrada como foram os direitos
trabalhistas na reforma de 2017 no governo Temer, posto que, toda revolução passiva
gera uma renovação para os processos políticos que hão de surgir.
A revolução passiva combina elementos de coerção e consenso, e, ao
visualizarmos sob a ótica brasileira, levantamos como exemplo a judicialização política
dos processos, ou, a violência política simbólica que o Brasil presenciou no ano de 2016,
ao retirar do cargo um Chefe de Estado sem crime de responsabilidade.
Portanto são exemplos reais do que a classe dominante, necessitando se
fortalecer, passa a legitimar seus discursos de legalidade referentes ao “impeachment”
como uma estratégia de continuação do seu projeto de poder e dominação.
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Reiterando ao contexto italiano, Gramsci evidencia que a nação italiana sofreu
no processo de unificação nacional ao se tornar uma nação capitalista, uma vez que passa
a servir ao fortalecimento da classe dominante com a ascensão do desenvolvimento
industrial da fábrica FIAT, sendo este, um exemplo inquestionável de revolução passiva.
Pensando a realidade brasileira, é notável que existam muitos elementos
parecidos com a Itália, posto que, ao questionarmos o Brasil e nos reportando à
Constituinte de 1987, elaborada por intelectuais e representantes da classe dominante, é
patente tratar-se de um exemplo de revolução passiva.
Segundo Gramsci, as causas e consequências da revolução passiva se traduzem
na ideia de que toda sociedade que passa por estes processos de ruptura, terá, como
consequência, uma sociedade fragilizada.
Ao pensarmos sobre a fragilidade democrática como resultado de causas e
consequências da revolução passiva, compreendemos que as jornadas de junho de 2013,
ocorreram no momento em que há indícios de organização das classes subalternas pela
classe dominante, uma vez que esta possui como meta dificultar o desenvolvimento dos
intelectuais orgânicos, daquela.
Portanto, sobre a categoria revolução passiva alçada aos dias atuais, ela pode
ocorrer tanto através de marcos históricos, quanto pode ser um programa das classes
dominantes abafando a sociedade civil por meio da coerção com consenso.
Pensar Gramsci nos incentiva a questionarmos que toda política social carrega fortes
elementos de revolução passiva, e, em alusão a nossa Constituição Federal e a realidade
brasileira, o próprio texto constitucional foi elaborado com “promessas” que jamais foram
restabelecidas, e um exemplo dessa contradição é o imposto sobre grandes fortunas - IGF
(Artigo 153, inciso VII da Constituição Federal de 88), que está na Carta Magna, porém,
nunca foi regulamentado, reforçando a ideia de tratar-se de um projeto da classe
dominante em meio a um marco histórico de fazer coerção com consenso.
Na sociedade civil também ocorreram disputas e lutas de classe. E será justamente
nesta sociedade civil, que a classe dominante formará o consenso entorno de sua
dominação, posto que a sociedade civil não é neutra.
Destarte, Gramsci foi e continua sendo um grande intelectual a frente do seu
tempo com suas ideias atuais e brilhantes, e, ao mesmo tempo, inquietantes a nós,
múltiplos pesquisadores em História.
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ENTRE
COMUNICAÇÃO
E
REPRESENTAÇÃO:
OS
SIGNIFICADOS
DOS
IMPRESSOS
CONFESSIONAIS
ASSEMBLEIANOS
Fábio de Sousa Neto211
RESUMO: O presente artigo tem como objetivo apresentar parte de uma pesquisa em
desenvolvimento. O objeto a ser construído são as representações sobre o campo religioso
na perspectiva da Igreja Assembleia de Deus. Para tal finalidade, construímos um corpus
de arquivo composto de impressos confessionais produzidos pelo segmento. Esses
impressos são tomados ao mesmo tempo como veículos de representações e bens
simbólicos. Para explorar essas fontes, optamos por uma técnica de pesquisa aliada à
Análise de Discurso. Os impressos digitalizados são lidos por uma ferramenta
denominada OCR que reconhece caracteres e transforma imagem de texto, em texto
propriamente dito, facilitando a exploração dos impressos. O passo seguinte constitui em
tabulação desse material. A Análise de Discurso fornece um dispositivo teórico da
interpretação uma vez que seu interesse são os limites e os gestos da interpretação. Ao
mesmo tempo, exige-se um dispositivo analítico fundamentalmente orientado pela
questão formulada e os conceitos mobilizados. Nessa altura propomos uma
problematização: quais as representações encontradas nesses impressos, suas relações
com o discurso religioso e afins e os limites possíveis de sua interpretação? Os resultados
foram apresentados satisfatoriamente.
Palavras-chave: Representações. Assembleia de Deus. Campo Religioso. Análise de
Discurso.

INTRODUÇÃO
Neste

artigo

pretendemos

apresentar

parte

da

pesquisa

ainda

em

desenvolvimento. Trata-se do segundo capítulo já finalizado. As principais fontes de
nossa pesquisa se constituem de impressos confessionais produzidos pela Assembleia de
Deus: um periódico e uma revista. O primeiro, o Mensageiro da Paz, é publicado desde
1930. Quanto a revista A Seara, desde 1956. No último capítulo em desenvolvimento,
exploramos as representações encontradas nesses impressos e os limites de seus
significados. Antes, porém, no segundo capitulo o principal objetivo fora explorar os
significados desses impressos enquanto artefatos culturais a partir do conceito de
representação. Nesse instante, o problema fundamental vem na interrogação: quais as
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representações encontradas nesses impressos, suas relações com o discurso religioso e
afins e os limites possíveis de sua interpretação?
De imediato anunciamos que antes de abordar os usos do marketing religioso
pelas confissões cristãs, seria preciso considerar suas próprias representações sobre a
cultura. Desse modo, sustentamos que para entender os significados dos impressos
confessionais seria preciso considerar as representações veiculadas nos próprios
impressos e os imaginários religiosos de seus produtores. Quem nos orienta nessa
sustentação é o pensador jamaicano Stuart Hall, para quem: “a essência da linguagem,
[...] é a comunicação” (HALL, 2016:48). Nesse sentido por trás dos usos desses artefatos
situa-se o ímpeto proselitista no cristianismo. Os limites da interpretação sobre os
impressos serão apresentados nos resultados e discussões.
Sobre a natureza da pesquisa, ela se constitui nesse capítulo em grande medida
como sendo bibliográfica, mas incluindo a pesquisa documental. Em termos
metodológicos, para explorar essas fontes, optamos por uma técnica de pesquisa aliada à
Análise de Discurso. Os impressos digitalizados são lidos por uma ferramenta
denominada OCR que reconhece caracteres e transforma imagem de texto em texto
propriamente dito, facilitando, portanto, a exploração desse material. O passo seguinte
constitui em tabulação desses impressos. O dispositivo analítico conta com os aportes da
Análise de Discurso e as contribuições da história cultural, dos estudos culturais e da
sociologia de Pierre Bourdieu. A pesquisa se justifica tendo em vista o crescimento
expressivo dos alcunhados evangélicos, além da constatação de uma visibilidade da fé
nos espaços públicos. Daí a importância de se debruçar sobre suas representações.
1.

RESULTADOS E DISCUSSÕES
Nesse ponto da pesquisa, partimos de uma observação: a verificação de um

percurso intramundano na fé cristã. O imaginário cristão estaria aberto à cultura, uma vez
que percebe o mundo como palco da glória de Deus. Além disso, verifica-se em seu
imaginário, um ímpeto proselitista. O conceito de “Evangelho” comporta uma dinâmica
de comunicação que assume sentido de prioridade. Sendo assim, qualquer artefato
cultural que subsidie a comunicação do evangelho é apropriado pela fé. Seria esse, um
aspecto tangível da espiritualidade cristã. É nesse sentido que Thelamon (2009:5)
historiciza a experiência cristã uma vez que: “os crentes cristãos dos primeiros séculos
viveram e praticaram sua fé em condições concretas do mundo do seu tempo”. Essa
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presença mundana da fé cristã deixou vestígios, isso, certamente alimenta o trabalho do
historiador. Parte desses registros serão aqui explorados. O ponto de partida se abre com
uma discussão teórica onde contaremos com as contribuições de Stuart Hall, Pierre
Bourdieu e a Análise de Discurso a partir de Eni Orlandi. Num primeiro momento,
rastreamos as representações sobre o valor simbólico dos impressos confessionais no
âmbito dos séculos 19-20, cuja digressão desloca as representações para um motivo
básico encontrado no interior da fé cristã, seu impulso para expansão identificado no
significado de evangelho em uma dinâmica que negando qualquer eufemismo se traduz
em um ímpeto proselitista. Articulada a discussão teórica, exploramos alguns impressos
confessionais, construindo um dispositivo analítico por meio da Análise de Discurso.
Sob essa orientação, exploramos o que sob a Análise de Discurso se denomina
de “condições de produção” consideradas em dois sentidos: amplo e restrito. O primeiro,
contempla a memória, os esquecimentos, a ideologia, o imaginário. Esse sentido amplo é
que possibilita o significado. O sentido restrito diz respeito ao momento em que se diz, à
circunstância da enunciação, o contexto imediato. Nesse instante, aparece também a
memória tratada como “interdiscurso”: aquilo que fala antes, em outro lugar,
independentemente” (ORLANDI, 2015:28-29). Nessa intrincada relação é que se desvela
o valor dos impressos confessionais no contexto imediato de produção, cujas
representações mais específicas serão exploradas no último momento da pesquisa.
1.1 A materialidade e historicidade da fé cristã
Seria essa presença mundana o fator decisivo para o avanço do cristianismo. Seu
sucesso em grande medida vem dessa eficiente inserção. Para Thelamon (2009), o
principal ponto de contato seria comunicacional já que “os cristãos da antiguidade usaram
modos do pensamento judaico, categorias filosóficas do pensamento grego, técnicas de
discurso da retórica grega e latina para formular uma teologia que se burilou no correr do
tempo” (THELAMON, 2009:4). Os artefatos culturais articulados à dinâmica
comunicacional da fé cristã podem ser associados às linguagens, sobretudo, a escrita. Sob
o signo do primado verbal, tem-se a justificativa para a valorização do gênero epistolar.
Um instrumento de comunicação muito comum no mundo greco-romano. O gênero
percorre séculos, é amplamente utilizado entre os humanistas (BURCKHARDT,
2009:76), e acaba tocando a modernidade.
Esse é o ponto em que outro artefato tecnológico impacta o mundo moderno e
altera os significados das práticas discursivas e as próprias identidades. Tem-se agora com
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os impressos a partir de Gutenberg, uma dinâmica nunca vista de difusão de ideias. Desde
cedo, os impressos estariam associados as práticas protestantes, sendo inscritos como
símbolos da modernidade. Portanto, não seria estranho associar a difusão da própria
imprensa as representações dos protestantes. Essas representações são registradas por
Campos (2014) no cenário nacional, onde:
Na retórica dos evangélicos brasileiros, “protestantismo” era sinônimo
de “progresso” enquanto o catolicismo significava “atraso”,
“subdesenvolvimento”, “ignorância” e “superstição”. A única
esperança para o Brasil e América Latina, na perspectiva deles, seria o
avanço de forças modernizantes e na sua vanguarda os missionários
protestantes abrindo igrejas e escolas, as quais estariam afugentando a
“escuridão da ignorância” (CAMPOS, 2014:78).

Campos (2014), portanto, associa essa autoimagem como que atravessada pelas
representações da modernidade. Tais representações pululam nas antigas páginas do
periódico presbiteriano “Imprensa Evangélica”. Como se nota, o ideário republicano é
associado sem nenhum escrúpulo ao protestantismo, principalmente na defesa da
laicidade do Estado. No contexto brasileiro, no bojo dos conflitos políticos entre
Monarquistas e Republicanos em 1879, é possível perceber essas associações da seguinte
forma:
Venha a separação entre a Igreja e o Estado; e não demos trégua aos
retrógrados, pois, que o bem estar espiritual da sociedade deve ser posto
acima dos interesses de uma confraria, que só visa auferir lucros da
ignorância, da mal cabida condescendência, e até da própria desgraça
de seus semelhantes (IMPRENSA EVANGÉLICA, 1879:305).

Em outro lugar é possível perceber a associação entre Civilização e o
protestantismo onde o obscurantismo associado à sua alteridade religiosa deveria ser
combatido com “a luz da civilização e do evangelho” (IMPRESSA EVANGÉLICA,
1879:311). Essas representações sobre a justificativa ideológica para o avanço do
protestantismo como positivação da modernidade podem ser conferidas em fontes mais
específicas, os periódicos da Assembleia de Deus. Nesses impressos, o contexto anterior
a república, marcado pela hegemonia católica romana, era algo a ser esquecido, pois
seriam tempos de trevas e ignorância. Assim dizia um editor do periódico Mensageiro da
Paz: “o Brasil - república, o Brasil de povo esclarecido, não admite nem aceita esses
pruridos (SILVA, 1974:2). Essas tensões se evidenciaram ainda no período colonial, na
experiência malograda dos Huguenotes. Após essa breve experiência, a penetração,
digamos, mais efetiva do protestantismo em solo brasileiro, só fora possível a partir do
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avanço das ideias iluministas. Além disso, soma-se uma contingência história específica
relacionada a aproximação da coroa inglesa com a monarquia portuguesa na ocasião das
invasões napoleônicas. O ponto de inflexão, pode ser relacionado quando da transferência
(leia-se, fuga) da família real portuguesa ao Brasil, em 1808. O protetorado Inglês sob a
fé anglicana acabou por romper gradativamente a barreira religiosa em solo brasileiro,
conseguindo inclusive, influenciar a primeira constituição em 1824 (REILY, 1993:42).
Entretanto, como aponta a historiadora Emília Viotti da Costa, haveria certas
incongruências na carta magna de 1824 (COSTA, 1999:141).
Certamente, o que a autora tem em mente seria a incompatibilidade do ideário
liberal em sua acepção econômica em oposição as práticas econômicas sob o Brasil
Império. O ponto seguinte, fora a sutil associação desse ideário colonialista ao
catolicismo, mesmo se esforçando em toda a obra para sinalizar o protagonismo de alguns
padres na difusão das propostas iluministas. Aparentemente, em razão desse mecanismo
legal, o avanço do anglicanismo fora limitado. No entanto, já representava as primeiras
rachaduras nos domínios da Santa Sé. Conforme se verifica em Reily (1993:40), o
precedente fora o Tratado do Comércio celebrado entre a Grã-Bretanha e Portugal em
1810. Somente após mais de uma década da consignação desse tratado, portanto, dois
anos antes da primeira constituição brasileira e no mesmo ano da independência, era
inaugurado: “o primeiro edifício para o culto protestante erguido, em tempos modernos,
no Brasil” (REILY, 1993:47). Nesse período, durante todo o século XIX, os avanços do
protestantismo foram aparentemente tímidos, e não seria estranho encontrar entre eles,
uma defesa absoluta do ideário republicano como meio de garantir sua presença no campo
religioso nacional. Essas representações positivas sobre a República ganham corpo entre
pentecostais durante o século seguinte, pois identificavam o regime absolutista como
favoráveis à Santa Sé. Nesse período, apropriaram de artefatos culturais amplamente
utilizados como veículos para difusão de ideias, digamos, progressistas. Trata-se dos usos
inescrupulosos da imprensa.
Uma coisa parece certa, aprenderam com os republicanos, principalmente em
sua defesa da liberdade de imprensa e de pensamento. Como avaliar os resultados desses
usos, seria algo difícil de precisar, uma vez que grande parte das populações brasileiras
eram analfabetas. A título de exemplo, consta que por volta de 1907 de cada mil crianças
em idade escolar, apenas 137 estavam matriculadas, dessas, cerca de 96 frequentavam
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regularmente as aulas (ESTATÍSTICAS DA INSTRUCÇÃO, 1916: VII)212.
Curiosamente, como se verificou em nossa pesquisa, no século 20 entre os pentecostais,
além de se notar uma política de fomento à alfabetização presente em seus impressos,
percebe-se um projeto explicito de ampliação de capitais culturais entre seus leitores.
Ao explorar nosso corpus documental, nos deparamos com tais representações.
Nesse ponto, verifica-se as “condições de produção” em sentido restrito, o contexto da
enunciação (ORLANDI, 2015:28), ou seja, as representações ora anunciadas ecoam entre
pentecostais à medida que avaliam as condições de atuação no âmbito do governo dos
militares. Sendo assim, a oposição do sacerdócio romano ao avanço pentecostal só
poderia representar uma coisa: “Julgava, talvez, que o Brasil tivesse de retroagir à
condição e “Estado Católico” – do tempo do império- quando só podia admitir em suas
esferas elementos católicos” (SILVA, 1974:2).
Já havíamos registrado como algumas práticas e representações protestantes se
associavam com o ideário republicano, agora, é a vez dos pentecostais, estes, também
estariam em diálogo intimista com o mesmo ideário, sobretudo, sob referência os liames
da segunda República. Um meio comum de informação, ou veiculação de suas ideias se
destaca nesse contexto, era a imprensa. Desde a confecção de cartazes, folhetos, literatura
e o próprio periódico. Todos esses recursos foram amplamente utilizados pelos
protestantes, mas, sobretudo pela AD, em razão de seu impulso evangelizador, algo que,
negando o eufemismo se traduz por um impulso proselitista. Esses artefatos, e as
representações sociais sobre os mesmos, adquirem importância no contexto brasileiro
desde o início do século XX. A partir da Análise de Discurso, isso seria possível de
desvelar considerando o interdiscurso, o que já foi dito em outro lugar permitindo o
sentido, e o intradiscurso: “o eixo da formulação, isto é, aquilo que estamos dizendo
naquele momento dado, em condições dadas” (ORLANDI, 2015: 31).
Nessa relação, consideraremos também a intertextualidade, a “relação de um
texto com outros textos” (ORLANDI, 2015:32). Vejamos. Essas representações não estão
somente na imprensa, mas também na literatura, a exemplo, tem-se a obra de Machado
de Assis, Esaú e Jacó, publicada em 1904. Assis (1904:11-112) ao escrever sob o
alvorecer do século 20, acaba por inserir em sua obra algumas representações sobre o
período. Isso se deu por meio de um dos personagens da trama, Paulo. De todo modo,
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algumas representações anunciam as tensões do período, apontando, inclusive, para o
valor do impresso como veículo dos ideais republicanos. Nessa altura, tais representações
sob orientação da teoria bourdieusiana, são um indicativo de que, os veículos de imprensa
adquirem grande valor, à medida que também se inserem no “sistema de produção de
bens simbólicos” (BOURDIEU, 2013:102). Eles também, poderiam ser apresentados
como veículos do poder simbólico, uma vez que tal poder significaria:
“um poder de worldmaking” [de construir ou classificar o mundo], um
poder de fazer coisas com palavras [...] de consagração ou de revelação,
[...] de impor uma visão das divisões, isto é, o poder de tornar visíveis,
explícitas, as divisões sociais implícitas, é o poder político por
excelência (BOURDIEU 2004:165-167) (grifo nosso).

Certamente, esse tipo de poder se percebe por meio dos veículos de imprensa
enquanto bem simbólico nas lutas inerentes ao campo político e religioso sob o contexto
brasileiro entre os séculos 19 - 20. Justamente em meio as tensões do campo religioso, é
que a dimensão simbólica aparece com relativa visibilidade, sobretudo, no esforço de
múltiplas capitalizações empreendido pelos pentecostais da Assembleia de Deus. Afinal,
trata-se também, de uma luta por conhecimento e reconhecimento, pois:

as lutas pelo reconhecimento são uma dimensão, fundamental da vida
social e de que nelas está em jogo a acumulação de uma forma particular
de capital, a honra no sentido de reputação, de prestígio, havendo,
portanto, uma lógica específica da acumulação do capital simbólico,
como capital fundado no conhecimento e no reconhecimento
(BOURDIEU, 2004:36).

Nesse ponto, talvez seria preciso fazer uma digressão para melhor compreensão
do valor simbólico da imprensa e seus usos por protestantes e pentecostais. O pensador
canadense Marshall McLuhan, sustenta a hipótese de que graças a prensa móvel, impactos
sem precedentes foram observados na Europa, superestimando o papel da imprensa
atribuindo ao artefato a responsabilidade por delimitar as fronteiras do Estado-nação
(MCLUHAN, 1977:318). De todo modo, a relação entre o impresso e alguns fenômenos
da modernidade também se observa em outros autores, uma vez que “a história da
imprensa é a própria história do desenvolvimento da sociedade capitalista” (SODRÉ,
1999:1). A partir dessa constatação, o autor ainda identifica as lutas engendradas por e
através desse artefato, uma vez que seria: “uma luta em que aparecem organizações e
pessoas da mais diversa situação social, cultural e política, correspondendo à diferença
de interesses e aspirações” (SODRÉ, 1999:1). Sob o contexto do nascimento da imprensa
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evangélica brasileira, essas representações adquirem significativa importância, sobretudo
por meio do periódico, presbiteriano “Imprensa Evangélica” uma vez que: “Denunciava
perseguições e apoiava a causa da liberdade religiosa” (MATOS, 2007:45).
2.1 Os impressos como fonte e objeto e outras valorações
No caso específico de nossa pesquisa, o periódico é tomado como fonte, mas, de
certo modo, as representações exploradas em suas páginas, somadas ao valor simbólico
desse artefato para o pentecostalismo assembleiano, faz com que o associemos ao próprio
objeto da pesquisa.
As representações sobre o valor do periódico confessional Mensageiro da Paz, ou
do impresso de modo geral, surgem em suas páginas e em outras fontes produzidas pelo
grupo. Por exemplo, no levantamento dos temários das convenções da AD, de 1930 –
2007, Araújo (2015) mesmo não intencionalmente nos mostra que duas pautas são
recorrentes: o Mensageiro da Paz e a CPAD. Enquanto a primeira, domina o temário da
primeira convenção em 1930 até 1943, a segunda, aparece de 1936 à última convenção
explorada pelo historiador em 2007.
Pautas relacionadas a outros veículos de comunicação como o Rádio ou à
Televisão aparecem de modo pontual. A primeira, aparece quatro vezes; em 1937, 1962,
1997 e 2003, quanto a televisão, apresenta-se em seis ocasiões; 1968, 1971,1973, 1975,
1995 e 1997 (ARAÚJO, 2015:2015-2019). Portanto, os interesses do grupo pelos veículos
de comunicação são evidentes, mas o seu bem simbólico, mais precioso, sem dúvida, é o
impresso. Nesse sentido, os impressos são essenciais, pelo menos do ponto de vista dos
principais sujeitos e intelectuais da instituição. Por eles, observa-se uma retórica de
convencimento objetivando construir representações de valoração sobre os impressos
onde os mesmos teriam uma: “missão muito alta no âmbito da igreja, contribuindo para
a salvação de muitas almas e edificação do povo de Deus (Mensageiro da Paz, 1974:2).
Aqui há pelo menos duas coisas imediatamente imbricadas: a questão da
evangelização, a investida proselitista e o jogo publicitário. Ou seja, estratégia
caracterizada pelos objetivos de evangelizar e vender. Afinal, como sugeriu Sodré, o
impresso estaria mergulhado na lógica do capital. Entretanto, além desse sentido, o
impresso também serve como veículo de outras propostas. Se em outro momento, na
experiência pentecostal, ser pobre e inculto era a certeza da escolha divina, agora, sob o
contexto de nossa pesquisa, percebe-se um esforço para romper com o estigma de tempos
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idos. Agora, o crente mudou, é portador de inúmeros capitais. Sob o recorte adotado, o
periódico propõe dar visibilidade a esses capitais. Em exemplar de 1975, numa só página
é apresentado um livro ilustrado de autoria do Pastor Nicodemus José Loureiro, um
prêmio literário promovido em Brasília, premiação conquistada por Joanyr de Oliveira.
Na sequência, o periódico destaca um encontro entre Joanyr e outros intelectuais com o
General Ernesto Geisel (MENSAGEIRO DA PAZ, 1975:4).
Todavia, há outro periódico digno de ser mencionado, trata-se da revista A Seara,
tendo como principal idealizador o poeta Joanyr de Oliveira. A revista possuía outra linha
editorial, muito embora, estivesse vinculada à tipografia da CPAD. A linha editorial
enfatizava o que poderia ser chamado de habitus culturais burgueses. Seus artigos e
coberturas procuravam dar visibilidade a um aspecto pouco conhecido entre pentecostais
da AD. Em suas páginas, o fiel é representado como portador de muitos capitais,
sobretudo, de capitais culturais. Essas intencionalidades operadas através de seus bens
simbólicos aparecem no Dicionário do Movimento Pentecostal, obra publicada pela
CPAD, mas de autoria do historiador, Isael de Araújo, diretor do Centro de Estudos do
Movimento Pentecostal (CEMP). No verbete sobre a revista, Araújo pontua que: “A Seara
era portadora de ideias novas, as quais, uma vez concretizadas, foram trazendo a
necessária abertura à denominação” (ARAÚJO, 2015:773).
Uma simples observação dos aspectos gráficos da revista, percebe-se de
imediato que as imagens são de outra natureza daquelas encontradas no periódico
Mensageiro da Paz. Elas representam festas de debutantes, casamentos e formaturas, ou
seja, promovem uma visibilidade do fiel que percorre outros espaços sociais para além
do espaço estritamente religioso. Entretanto, há outros estímulos. Celebram a apreciação
e a produção de poesia e outros gêneros literários. Este último exemplo é particularmente
interessante, uma vez que apontaria para um duplo objetivo: criar novos habitus entre os
pentecostais e torná-los bens públicos. Ou seja, nota-se um esforço contínuo em
incentivar a construção de práticas culturais entre os pentecostais como prática de leitura
e produção de textos, com ênfase na poesia.
Isso teria uma explicação mais imediata. Diz respeito aos sujeitos que atuam nos
bastidores da CPAD, sobretudo, Joanyr de Oliveira e João Pereira de Andrade e Silva.
Joanyr começou sua carreira ainda muito jovem atuando nos corredores da CPAD. Antes,
porém, já circulava entre os intelectuais cariocas e era filiado ao PC do B, como indica
sua autobiografia na ocasião em que participou da liderança da juventude comunista na
cidade de Vitória (OLIVEIRA, 2008, p. 26). Ao longo da vida foi colecionando amigos
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ilustres como Antônio Houaiss e o modernista de segunda geração Carlos Drummond de
Andrade. Aliás, a este último dedica livros e poesias, uma delas, em razão da morte de
seu amigo, foi intitulada: “Ao fazendeiro do ar, Carlos Drummond de Andrade”
(OLIVEIRA, 2002, p. 100).
Sua última ontologia publicada, traz na contracapa cartas que recebeu de um
seleto grupo de poetas brasileiros. Curiosamente, sob o mesmo recorte cronológico dessa
pesquisa, enquanto seu colega João Pereira de Andrade atua no periódico Mensageiro da
Paz com projeto semelhante, Joanyr está ocupado com a revista A Seara, mas também
parece alimentar projetos políticos, se deslocando para o Centro-Oeste do Brasil. Antes,
porém, esse deslocamento para o centro-oeste parece ter sido provocado em razão das
lutas pelo bem simbólico mais importante do grupo, a CPAD e seus periódicos. Em
registro ressentido de Joanyr em suas memórias, o poeta parece insinuar que as lutas de
bastidores pelo bem simbólico levaram à sua substituição dos quadros da CPAD no final
da década de 1950 (OLIVEIRA, 2002:30). Isso justificaria o deslocamento para o centrooeste. De todo modo, Joanyr não perde tempo pois em 1962 aparece em nota do Jornal
Correio Brasiliense lançando um livro de poesia ao lado de outros autores, um deles,
professor universitário, sendo que o próprio Joanyr é mencionado como aluno da UNB
(YVONNE, 1962:9).
Explorando as páginas digiltalizadas do Correio Brasiliense desde a chegada de
Joanyr à Brasília, tem-se durante a década de 1960 cerca de 91 citações de seu nome,
entre elas; poesias, artigos de sua autoria e citações de terceiros. De imediato, Joanyr é
reconhecido pela elite brasiliense como parte de “Brasília e seu aspecto intelectual”
(CORRÊA, 1965:2). Seu colega João Pereira de Andrade e Silva parece ter
experimentado o mesmo dilema, aparece pela última vez como gerente da CPAD na
primeira edição do MP em janeiro de 1958, ressurgindo quase dezesseis anos depois, no
expediente do Mensageiro da Paz na edição do dia 30 de maio de 1973 como: “diretor de
publicações” (MENSAGEIRO DA PAZ, 1973:3). No mesmo exemplar, a cerimônia de
posse fora realizada no dia 03 de abril do mesmo mês contando com a presença dos
maiores líderes da AD no Brasil. Na reportagem ele é reconhecido como “professor” e
“culto homem de Deus” (MENSAGEIRO DA PAZ, 1973:12).
Dessa forma, desde a década de 1960, Joanyr procurou se ocupar com projetos
culturais em Brasília, tornando-se membro fundador de algumas academias literárias
como a Academia Brasiliense de Letras. Nesse período também iniciou suas atividades
como funcionário concursado da Imprensa Nacional. Ao que parece, nesse interregno,

342

Joanyr procurou capitalizar em outras paragens, e muito embora, estando fora dos quadros
da CPAD, continua publicando e reconhecido em seus periódicos, sobretudo, com o
retorno de Andrade à CPAD em 1973. Em 1977 Joanyr retornou como membro do
conselho administrativo da CPAD (DANIEL, 2004:451) e apareceu agora num salto na
edição de nº 2 de 1977 como “diretor de publicações” da mesma editora (MENSAGEIRO
DA PAZ, 1977:3). Possivelmente, existem duas razões para o retorno imediato de Joanyr;
a ascensão de Andrade à função de Diretor de Publicação e a renúncia de Altomires
Sotero. Justamente sob a década de nosso recorte, ou seja, entre 1973-1974, descobrimos
dois registros no livro de memórias de um antigo pastor em Goiás, o Bp. Abigail Carlos
de Almeida, onde Joanyr é citado como pertencendo aos quadros de confiança do
governador de Goiás Leonino Di Ramos Caiado. A função registrada teria sido assumida
em 1974, cuja titularidade era: “subchefe do Gabinete Civil do Governo do Estado de
Goiano” (ALMEIDA, 2015: 94). O outro registro é situado na ocasião de uma convenção
da AD goiana realizada em março de 1973 na cidade de Anápolis. A citação dizia respeito
a homologação do apoio da AD goiana à candidatura de Joanyr ao legislativo goiano
provavelmente para a legislatura entre 1975 -1979. Almeida (2015:96) faz questão de
pontuar o status de Joanyr e a posição da AD goiana como precursora de uma inclinação
para o espaço político. Entretanto, encontramos outras referências as atividades políticas
de Joanyr em outros exemplares do periódico Mensageiro da Paz. Um deles, traz uma
curiosa informação. Tratou-se de um episódio envolvendo as ameaças de um cabo da
polícia militar à membros da AD na cidade de Ituverlândia em Goiás.
O registro informa que Joanyr mobilizou sua influência política contactando o
deputado e futuro governador de Goiás Ary Valadão. Há outras informações importantes,
Joanyr é identificado como: “2º suplente de Deputado Estadual” (Mensageiro da Paz,
1974:16) e assessor do governo. Portanto, situando suas atividades políticas sob o período
da legislatura anterior, ou seja, entre 1971-1975. Essa conclusão só é possível pela
observação da data do periódico, início de 1974. O pastor poeta também participou das
disputas eleitorais para a constituinte em 1986 pela coligação PJ/PDT por Brasília, tendo
sido, conforme Araújo (2015:527): “o mais votado da coligação PJ/PDT, contudo não se
elegeu por problemas de legenda”. A capitalização simbólica de Joanyr se multiplica no
periódico, sendo apresentado como: “profissional reconhecido até bem além da área
pentecostal e evangélica”, destacando que seria: “verbete na Grande Enciclopédia Delta
Larousse” (Mensageiro da Paz, 1974:1). De todo modo, o projeto político de Joanyr
parece ter sido malogrado, contudo, seus esforços em termos de capitalização política
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para as ADS, obteve êxito com outro ator social ligado a AD Goiana, o pastor Antônio
Jesus Dias.
O pastor Antônio Jesus Dias deixou muitos vestígios de suas atividades, tendo
em vista sua atuação em várias frentes, inclusive, como radialista. Infelizmente, o
constituinte faleceu durante o período em que nossa pesquisa estava sendo desenvolvida.
Por outro lado, enquanto se tem muitos vestígios de Antônio de Jesus e de Joanyr, o
mesmo não pode ser dito de outros sujeitos da AD. Um deles é João Pereira de Andrade
e Silva. Contudo, em trabalho recente, uma nota sobre o mesmo dá conta de que seus
caminhos tomaram os mesmos rumos de seu colega Joanyr. João Pereira de Andrade
desde a década de 1950 transitava na esfera da política partidária militando entre as
fileiras do PTB e atuando como diretor de um periódico do partido intitulado Trabalhismo
em Marcha213, na cidade mineira de Itajubá onde também se elegeu vereador em 1951
(FONSECA, 2017, p. 47). Um outro sujeito, acaba aparecendo entre os já citados, o
próprio diretor da CPAD, Altomires Sotero da Cunha, que além de posição de destaque
como empresário e jornalista, também se aventurou na política partidária se sagrando
Deputado Federal constituinte pelo Estado do Rio de Janeiro. Nesse período, sobretudo,
durante a década de 1970, Sotero teria investido em capitais culturais diversos. Conforme
os registros da Fundação Getúlio Vargas no CPDOC214. Sotero capitalizou nas áreas de
teologia, comunicação e direito.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
As representações exploradas nos periódicos a partir de nosso dispositivo
analítico, além de corroborar a hipótese sustentada, ao desvelar suas representações, entre
ditos e não ditos, nos conduziu à uma suspeita: de que por trás do projeto desses
intelectuais das ADS, tendo como objetivo explícito a construção de práticas culturais
entre os fiéis, se escondeu uma estratégia de capitalização ampla, sobretudo, política por
parte dos vários agentes, vinculados a AD. Essas informações podem servir de evidência
ou um indicativo de que as estruturas construídas pelas ADS, seus bens simbólicos,
podem servir à projetos individuais, ou, ao contrário, a instituição pode se beneficiar dos
capitais de seus agentes, e talvez, ocorra uma via de mão dupla. Além disso, há de se
refletir sobre o que já foi ventilado, que haveria um espaço de tensão no seio do próprio
grupo, nas relações de poder engendradas no espaço específico das lutas de bastidores.
213
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Temos cópia digitalizada do Jornal e anexaremos ao final do trabalho nos apêndices.
Disponível em: https://bit.ly/34Kq5wb. Acesso em: 29/08/2020.
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Isso fora abordado pelo próprio Joanyr em sua autobiografia, revelando as relações de
força em torno dos impressos da AD quando foi substituído nas funções que exercia frente
à revista A Seara no ano de 1958 (OLIVEIRA, 2008:30). De todo modo, a teoria
bourdieuana pode auxiliar a compreensão desses registros, uma vez que o campo
religioso, como qualquer outro, seria um campo de forças, onde agentes são motivados
pela illusio oferecida nesse espaço, o reconhecimento das regras do jogo, a “adesão ao
jogo enquanto tal, na aceitação do pressuposto fundamental que o jogo, [...] vale a pena
ser jogado, ser levado a sério [...], o efeito de crença” (BOURDIEU, 1996:365-366).
Neste caso, os capitais culturais desses agentes fizeram toda diferença, muito
embora, nem todas as suas expectativas fossem alcançadas. Além disso, os exemplos
mencionados, são um indicativo de que as fronteiras de campos aparentemente distintos,
não seriam tão rígidas assim. Estamos agora naquele lugar onde religião e política se
encontram, mesmo a contragosto do discurso laicizante. Isso será melhor desenvolvido
em outro momento.
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DECOLONIZANDO O AMBIENTE ESCOLAR: OCUPAÇÕES
SECUNDARISTAS E O QUESTIONAMENTO DAS ESTRUTURAS
ESCOLAR COLONIAL
Felipe Silva de Freitas215
RESUMO: As ocupações no Estado de Goiás que teve por objetivo barrar a transferência
da gestão escolar para Organizações Sociais ao longo dos 60 dias, apresentaram-se como
uma possibilidade de luta dos estudantes secundaristas contra colonialidades do ser, saber
e poder. A produção deste artigo é possibilitada pela observação do período das
ocupações e ancora-se em uma análise das ocupações secundaristas amparado pela teoria
decolonial. Seu problema central é debater sobre a escola, enquanto uma instituição que
serviu como uma ferramenta colonial de dominação através da disseminação da
religiosidade, língua e dos costumes e atualmente como uma mantenedora das
colonialidades do ser, saber e poder; para além disso. Hipotetizamos que a ocupação
secundarista configurou-se enquanto um espaço de práticas e predominância de
questionamento decoloniais no que tange ao como os estudantes secundaristas
possibilitaram questionar e quebrar minimamente durante o período das ocupações com
estas colonialidades que perpassam a nossa forma de pensar, agir e ser. Para tanto
buscamos refletir sobre esse processo através de uma análise iconográfica, revisitando as
memória pessoais dos acontecimentos durante os dois meses de ocupação.
Palavras Chave: Ocupações Secundaristas; Decolonial; Ocupas

Introdução:
Se vocês ainda duvidarem da legitimidade do nosso movimento, os
convido para participar das ocupações, para nos visitar conhecer de
perto o que fazemos. É um insulto a nós, que estamos nos dedicando,
sermos chamados de doutrinados. É um insulto aos estudantes e aos
professores. Nós estamos na escola e não somos vagabundos como
dizem aqui. Estamos lutando por um ideal, porque acreditamos nele
(Discurso da secundarista Ana Júlia Pires Ribeiro na Assembleia
Legislativa do Paraná, em 26/out./2017)216

A comunidade escolar em diversos momentos espantou-se e preocupou-se com a
possibilidade de grupos de adolescentes ocuparem seus colégios e poderem ter autonomia
215
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de gestão do espaço escolar por tempo indeterminado. Para a comunidade escolar que
lidava com garotos e garotas que muitas vezes estavam indisposto para fazerem os
afazeres domésticos a preocupação com o que aconteceria no espaço da escola realmente
poderia ser preocupante, entretanto os(as) estudantes surpreenderam a comunidade com
extremo amadurecimento no cuidado com o ambiente escolar e com os(as) demais
companheiros(as) de luta.
Buscaremos, portanto com este artigo, analisar se a ocupação dos estudantes
secundaristas configurou-se e pode se inscrever enquanto um espaço de reflexão
descolonial, no que tange ao questionamento do pilar de opressão moderno colonial.
Hipotetizamos que as atividades realizadas aliada a gestão horizontal das ocupações
organizavam-se como uma possibilidade de desconstrução de gênero, raça e classe como
sustentáculo da hierarquia da modernidade colonial como indicam os autores decoloniais.
Para tanto, a metodologia escolhida para resolução dos problemas apresentados
corresponde a observação participante217, que insere-se no hall das metodologias que
dialogam com a História Cultural218 na perspectiva de possibilitar a captação de novas
narrativas e romper com a lógica da neutralidade do pesquisador. Tal metodologia é
alinhada teoria decolonial para compreender a partir das leituras bibliográficas das
publicações sobre as ocupações e das minhas vivências enquanto pesquisador participante
na ocupação do Colégio Polivalente Frei João Batista (Anápolis) construir evidencias de
que as ocupações secundaristas constituíram-se enquanto um espaço de discussão,
reflexão descolonial em um segundo plano.

O Sustentáculo da dominação e opressão moderna: Decolonialidade em questão.

Normalmente ao falarmos de nossa experiência colonial, logo remetemos a
acontecimentos do passado que parecem não dialogar com as nossas vivências e
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experiências permeadas na atualidade. Quijano (2005) ao retratar nossa experiência
colonial atenta-se a lembrar-nos que mesmo com o fim da colonização política e
econômica, ainda vivemos sob a sombra da colonialidade que pode permear nossas
relações sociais, intelectual e cultural.
Tais colonialidades são identificadas como colonialidade do ser, saber e poder e
são apresentadas aos dominados em um pacote intitulado de modernidade. Segundo
Lander (2005) é a partir do domínio ibérico do continente americano em que se estabelece
uma organização colonial do mundo, mas também uma organização colonial dos saberes,
das línguas, das memórias e do imaginário. O sentimento de superioridade e a crença no
progresso e civilização coloca europeus no papel de colonizadores e disseminadores da
sua cultura enquanto superior, exterminando outros conhecimentos, linguagens,
memórias e epistemes.
Santiago Castro-Gómes (2005b) ao refletir sobre as obras de Quijano afirma que
a colonialidade é uma forma de dominação que visa transformar a alma dos
subalternizados com o objetivo de transformar radicalmente suas tradicionais formas de
conhecer o mundo e a si mesmo, e, assim, levando o colonizado a adotar o próprio
universo cognitivo do colonizador (CASTRO-GÓMEZ, 2005, p. 58b). Desta forma, as
colonialidades não configuram-se segundo Valter do Carmo Cruz (2017) uma dominação
que utiliza somente de formas coercitivas para o exercício do poder. Somente reprimir os
subalternizados não configura-se como o suficiente no processo, é necessário portanto a
instituição e naturalização do imaginário cultural europeu como única forma de
relacionamento com a natureza, com o mundo social e com a própria subjetividade.
(CASTRO-GÓMEZ, 2005, p. 59-60)
Para perpetuar-se enquanto única forma de possibilidade civilizada de
compreensão de mundo a modernidade, aqui compreendida enquanto o sujeito universal
construído no bojo da modernidade, suprimiu diversas outras visões de mundo e
invisibilizou comunidades negando suas memórias, seus símbolos, suas trajetórias através
de um processo compreendido e denominado por Boaventura de Souza Santos de
epistemiscídio.
Construíram uma narrativa positivista a base da racionalidade e linearidade e
colocaram o modo de vida do homem branco, hétero e europeu no topo da pirâmide do
progresso, como um alvo a ser seguido pelas demais culturas para alcançar o
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desenvolvimento. Impuseram a estes através de três dispositivos que os mesmos se
adequassem as exigências da colonização:
Em primeiro lugar, expropriaram as populações colonizadas – entre
seus descobrimentos culturais – aqueles que resultavam mais aptos para
o desenvolvimento do capitalismo e em benefício do centro europeu.
Em segundo lugar, reprimiram tanto como puderam, ou seja, em
variáveis medidas de acordo com os casos, as formas de produção de
conhecimento dos colonizados, seus padrões de produção de sentidos,
seu universo simbólico, seus padrões de expressão e de objetivação da
subjetividade. A repressão neste campo foi reconhecidamente mais
violenta, profunda e duradoura entre os índios da América ibérica, a que
condenaram a ser uma subcultura camponesa, iletrada, despojando-os
de sua herança intelectual objetivada. Algo equivalente ocorreu na
África. [...] Terceiro lugar, forçaram – também em medidas variáveis
em cada caso – os colonizados a aprender parcialmente a cultura dos
dominadores em tudo que fosse útil para a reprodução da dominação,
seja no campo da atividade material, tecnológica, como da subjetiva,
especialmente religiosa. É este o caso da religiosidade judaico-cristã.
Todo esse acidentado processo implicou no longo prazo uma
colonização das perspectivas cognitivas, dos modos de produzir ou
outorgar sentido aos resultados da experiência material ou
intersubjetiva, do imaginário, do universo de relações intersubjetivas do
mundo; em suma, da cultura. (QUIJANO, 2005, p. 237)

Desta forma nos identificamos com a visão de Helia Santos (2005) ao nos
apresentar uma sincronia entre os projetos da ciência moderna, o projeto colonial e o
projeto do capitalismo. As narrativas de superioridade, amenizou/suavizou as
consciências das populações oriundas da metrópole justificando as suas ações de
“cúmplices” e de beneficiadores desse projeto econômico. (SANTOS, 2005, p.4)
O sustentáculo portanto do projeto colonial e do capitalismo foi basilado segundo
Aníbal Quijano (2005) em três sistemas de dominação, como classifica Larissa Pelúcio
(2012), são eles: raça, classe e gênero. Foi portanto no pilar raça, gênero e classe que
hierarquizaram e (des)organizaram a sociedade de forma a construírem a modernidade.
Portanto, para a disseminação dos sistemas de dominação e do colonialismo
enquanto uma dominação direta, política e cultural dos europeus sobre os conquistados
(QUIJANO, 1992, p.11) algumas instituições se fizeram de extrema importância
enquanto possibilitadoras de disseminação, a que nos interessa momentaneamente é
compreender a escola como uma auxiliadora do processo do colonialismo, e hoje uma
reprodutora de colonialidades.
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A Escola enquanto uma instituição de perpetuação do status quo

A escola enquanto instituição também é espaço de disputas que tendem a negar
ou afirmar as colonialidades apresentadas pelas leituras decoloniais. Se por um lado a
educação pode ser uma ferramenta de libertação como preconiza Paulo Freire (2001), por
outra, pode afirmar-se como perpetuadora dos sistemas de dominação. Muitos tem sido
os debates no que tange ao compreender a cultura escolar (JULIA, 2001) o currículo
enquanto um território em disputa (ARROYO, 2013) e as narrativas construídas e
afirmadas no âmbito escolar.
O processo de compreensão da instituição escola no Brasil é permeado por
diversas disputas de projetos e narrativas que configuram a funcionalidade da instituição.
A pergunta que nos perpassa a cabeça é: para que serve a escola? Em momentos distintos
a escola assume funcionalidades diferenciadas, dependendo dos agentes do campo que
constroem as suas illusions (BOURDIEU, 1998). Se durante o período da colonização a
escola constituía-se como uma instituição de assimilação do colonialismo, atualmente em
alguns casos ela tem perpetuado o status quo nutrindo as diversas colonialidades.
Os projetos educacionais intencionados que inicia com o projeto de educação
Jesuítica de expansão do catolicismo e possibilidade de barrar os avanços do
protestantismo, aliado ao inculcamento das prática sociais modernas, que auxiliariam o
colonialismo e a exploração, através de “mudanças radicais na cultura indígena brasileira
ou seja, era um projeto de transformação social” (NETO & MACIEL, 2008) abrem alas
para intencionalidades de projetos educacionais no Brasil.
Com o desenvolvimento industrial e do pensamento iluminista, associado a um
projeto de exploração do Brasil, a Ordem Jesuítica configurou-se segundo Neto & Maciel
(2008) “um empecilho aos interesses do Estado Moderno [...]a s transformações sociais
advindas do movimento Iluminista e dos princípios liberais requeriam a formação de um
novo homem, o homem burguês, o comerciante, e não mais o homem cristão.” (NETO &
MACIEL, 2008)
Permeada pela ideia da razão científica, da laicidade do processo educacional, da
compreensão de que a ciência poderia levar o homem ao progresso, e com
intencionalidades de formação de uma mão de obra que acompanhasse o “progresso” do
processo de industrialização a educação sob responsabilidade de um Estado impactado
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pelo iluminismo também tinha perspectiva de segundo Luzuriaga (1978, p. 151), não se
pode ocultar o fato de que, em certa medida, “a intervenção do Estado no sistema de
ensino público e privado do século XVIII não tinha finalidades puramente pedagógicas,
mas também objetivos políticos bem definidos”, tendo em vista o engrandecimento do
Estado e a necessidade de contar com súditos dóceis, bons soldados e funcionários
idôneos.
No Brasil os impactos e disputas no campo educacional acirram-se a partir da
década de 1940 com o inicio dos debates referente a Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional (LDB). Os renovadores acreditavam na necessidade de uma educação laica,
pública, gratuita e de qualidade, enquanto os católicos não perspectivavam a possibilidade
de abrir mão de influenciar na construção dos valores éticos da sociedade (FREITAS,
2017, p. 61). Ainda segundo Freitas (2017) as disputas não abarcavam somente a
laicidade do processo educacional, estavam em disputa também o financiamento da
educação, tendo os renovadores acusado que as escolas particulares não mereciam receber
apoio financeiro do Estado pois elas em nada contribuía para com o fim do analfabetismo.
Perceba que até 1961, ano de promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da
Educação (LDB) os conteúdos, metodologias de ensino e os valores pouco eram
discutidos no campo educacional. Foi somente com a universalização do ensino, com a
Constituição de 1988, e com o enfrentamento de realidades distintas que foram
ocasionadas pela chegada da pluralidade identitária na escola que começa a questionar o
porque da ausência de determinadas narrativas nos conteúdos do currículo escolar.
Perguntas como: aonde estavam as mulheres nos processos históricos? Qual é a
participação dos negros e negras na construção da ciência? Aonde eu me vejo neste
processo apresentado? Aonde a diversidade social é apresentada no currículo escolar?
Estas perguntas de questionamento são reflexo de um desenvolvimento de reflexões
acerca do gênero, classe e raça realizada pelos movimentos sociais e posteriormente pela
academia.
É a partir dos questionamentos do movimento negro sobre o racismo e a
construção da narrativa do negro nos livros didáticos somente como escravos (CARDIM,
2003), ocupando pouquíssimas páginas do livro didático e despertando muito menos
atenção nos professores para trabalharem a importância do negro para a sociedade
brasileira, que iniciam os debates referentes ao racismo na instituição escola. Aliada a
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pauta racial as mulheres impulsionadas pelas diversas ondas do feminismo, que iniciam
segundo Angela Arruda (2000) desde a década de 1970, questionam a participação das
mulheres na narrativa oficial.
É envolto neste campo de discussão política que a geração da década de 1990/2000
vai ser formada e convidada a questionar e refletir sobre os sistemas de dominação. As
intensas ondas de manifestações e participação política pós ditadura militar, colocou os
jovens em posição de questionamento das estruturas e de intensa participação na
composição daquilo que acreditavam. E é nesta onda de manifestações políticas, de
insatisfação política e mobilização para discussão dos sistemas de dominação e de como
reverte-las que surge a mobilização dos estudantes secundaristas. Expliquemos melhor!

As ocupações secundaristas contra as Organizações Sociais: o que elas tem de
decolonial?
No final do ano de 2015 ameaçados pela imposição do Governo Estadual de Goiás
com o compartilhamento da gestão escolar com Organizações Sociais os estudantes
secundaristas e universitários espelhados nas ocupações de São Paulo, contra a
reorganização escolar, decidem por ocupar as suas escolas como uma forma de protesto
a imposição realizada pela Secretaria de Educação, Cultura e Esportes do Estado de
Goiás.
As movimentações de precarização do campo educacional no Estado de Goiás
datam segundo Sérgio Nascimento (2015) desde 2008 com a Reforma Educacional
encabeçada pelo governo Marconi Perillo na pessoa do Secretário da Educação Thiago
Peixoto, portanto, na leitura de Felipe Silva de Freitas (2017) a gestão compartilhada com
Organizações Sociais é um desfecho de um planejamento de sucateamento da educação
iniciada a quase uma década, que obteve respostas dos estudantes. (FREITAS, 2017,
p.92)
A resposta deferida pelos estudantes secundaristas e universitários acompanhados
de professores e da comunidade escolar, iniciou um processo de questionamento das
estruturas escolar que foi impulsionado pela transferência da gestão escolar para

353

Organizações Sociais e que resultou na primeira onda219 de ocupações secundaristas em
Goiás. Se inicialmente o único motivo da ocupação seria barrar o edital de transferência
da gestão escolar para as Organizações Sociais, ao longo do processo os estudantes
perceberam que suas reinvindicações extrapolavam a pauta inicial. Foi nesta perspectiva
que buscamos compreender as insatisfações dos estudantes com o atual sistema
educacional goiano, e percebemos as incongruências do ensino, e a perpetuação de
colonialidades no campo educacional.
Organizando-se em comissões (Figura 1) para melhor funcionamento e cuidado
com o ambiente escolar, os estudantes colocaram em pauta colonialidades do ser, saber e
poder (QUIJANO, 2007); questionando o machismo, a lgbtfobia, o racismo e o racismo
religioso, a misoginia, as divisões de trabalho, o currículo escolar, as metodologias de
ensino, a estrutura do ambiente escolar, sua organização a base de uma disciplina
exacerbada, os valores disseminados como a competitividade e a individualidade ao invés
da coletividade e auxilio mútuo, a ausência do Estado para com os mais necessitados, a
desigualdade social, e vários outros assuntos que mereceram um momento de atenção dos
estudantes.

Figura 1 – Organograma das comissões de organização do ambiente escolar.

Comissão de
Limpeza

Comissão de
Segurança

Comissão de
Oficinas

Comissão de
Mídias e
Comunicação

Comissão de
Alimentação

O primeiro passo dos estudantes secundaristas foi a negação do que acreditavam
ser incoerente. Negamos a construir uma ocupação que colocasse meninas na cozinha e
na limpeza enquanto meninos cuidavam da segurança e das mídias; negamos praticar
O professor Luís Antônio Groppo (2018) no livro “O movimento de ocupações estudantis no Brasil”
tem separado as ocupações secundaristas em duas etapas: a primeira consiste nas ocupações que ocorreram
no final do ano de 2015 e primeiro semestre de 2016, que tinham pautas diferenciadas pois dependiam da
realidade local dos respectivos estados. Já a segunda etapa contou com ocupações estudantis que lutavam
contra a proposta de Reforma do Ensino Médio e a PEC 55 de contenção de “gastos”, essas ocupações
foram realizadas visto uma pauta homogênea e foi realizada em quase todos os Estados brasileiros.
219
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LGBTfobia mesmo que em muitos momentos alguns nós tiveram que ser desatados;
negamos a reproduzir preconceitos religiosos; negaram-se a reproduzir “sistemas de
dominação” (PELÚCIO, 2012) e negamos a seguir um currículo e pensaram em novos
debates necessários que a escola ainda não conseguia abarcar. Construímos de fato uma
nova perspectiva do modelo de ensino.
“Nas ocupações segundo Moraes e Ximenes (2016), as estudantes
buscaram romper as relações de gênero dadas e combater o machismo,
no próprio cotidiano do movimento, dado o seu grandxe protagonismo
e combatividade e por meio de atividades formativas que tematizaram
as questões de gênero, diversidade sexual, machismo e homofobia. Os
movimentos de ocupação herdaram e desenvolveram um ‘feminismo
secundarista’ que vinha se esboçando anteriormente” (GROPPO, 2018,
p. 99).

Conseguimos aglutinar em uma mesma roda de conversa pessoas de diferentes
idades, aprendemos que qualquer pessoa pode nos ensinar algo, assim como apreender
conosco, descobrimos a necessidade do amadurecimento intenso e rápido, deleitamos
com o incentivo a coletividade, auxílio, cuidado um com os outros, união, compreensão
e dividiram histórias, momentos, choros, alegrias e afeto.
Figura 2 – Oficina de Dança Circular e foto circular de alguns ocupantes do
Colégio Polivalente Frei João Batista

Fonte: Arquivo Pessoal de Felipe Silva de Freitas

Rompemos com uma lógica do homem moderno racional de uma educação
individual, competitiva e que deve inserir os valores do homem universal 220, mostramos
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Ao longo da construção da Modernidade nos foi apresentado o modelo de homem que deveríamos nos
espelhar; algumas características nos chamam mais atenção como a racionalidade e objetividade, entretanto
o homem universal restringe-se a somente uma possibilidade de homem, negando assim a possibilidade de
existência de várias outras possibilidades.
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a sociedade novas possibilidades de desenvolvimento do sistema educacional com base
no cooperativismo e ressignificação da Cultura Escolar (JULIA, 2001), dos espaços do
ambiente escolar, conquistando a escola como um território de resistências dos estudantes
secundaristas e tornando-a um lugar (YI-FU TUAN, 1983) assumindo afetividade e
responsabilidade com o espaço escolar.
Foi no cotidiano que as rupturas foram sendo enfatizadas, quer a relação com o
espaço escolar foi sendo moldada e os estranhamentos foram se encaixando. Foi no
cotidiano que nós estudantes modificamos as suas formas de agir e reagir, a Cultura
Escolar, ressignificamos os espaços, alteramos o currículo por um curto período de
tempo, e construímos uma escola com os rostos e as mãos de quem realmente estava
ocupando.
Realizamos por um curto período de tempo o que Marcelo Lopes de Souza (2015)
intitula como a reconquista do território; construímos o nosso lugar. Essa intensa relação
com o espaço escolar e o convívio social com os demais colegas possibilitou ouvir frases
semelhantes a estas: “Em 30 dias aprendi coisas que em 18 anos eu não tinha apreendido”
(apud COSTA; SANTOS, 2017) ou “a gente queria aquilo, e isso era o mais importante,
era trazer um ambiente de cultura e de interesse dos alunos e não só porque está no
currículo do professor” (apud MARTINS et al, 2016, p. 146).
Figura 3 – Conversa com a Sub Secretária de Educação Macroregião Anápolis e 1°
Roda de conversa da Ocupação do Colégio Polivalente Frei João Batista

Fonte: Arquivo Pessoal de Felipe Silva de Freitas

Considerações Finais
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Para além de assumirem um papel importante no que tange ao combate das
políticas neoliberais na educação nacional e no Estado de Goiás as ocupações
secundaristas constituíram-se como excelentes espaços formativos para os estudantes que
participavam diariamente da rotina da ocupação; os debates, as oficinas, rodas de
conversas, momentos de lazer, audiências públicas, manifestações de rua e demais
espaços dentro e fora do ambiente escolar constituíram-se cada qual como um espaço de
discussão que afrontava os pilares da opressão colonial.
Jamais conseguiremos apresentar a vocês todas as atividades realizadas durante o
processo de ocupação visto a imensa gama de afazeres que uma ocupação demanda,
entretanto, as atividades e observações apresentadas no corpo do texto são suficientes
para embasar que a ocupação atuou de forma a questionar, refletir e suscitar debates em
torno dos pilares de opressão do sistema colonial apontado pelos autores decoloniais.
Apontamos também que este artigo não tem intenção de esgotar os debates
referentes as ocupações secundarista e seus desdobramentos, mas sim apresentar uma
faceta das ocupações através da observação deste autor, da apresentação da bibliografia
produzida até então e das fotografias apresentadas. Ainda há muito o que pesquisar sobre
esse processo, os estudantes que ocuparam suas escolas, o campo educacional e as
vivências desses sujeitos(as) e sua relação com o espaço, e com os demais integrantes do
movimento.
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A INFÂNCIA EM PERSPECTIVA HISTÓRICA

Fernanda Soares Rezende221
RESUMO: O presente trabalho é produto da pesquisa de doutorado em desenvolvimento
no Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal de Goiás
(PPGH/UFG). Trata-se de um desdobramento de um dos pontos da pesquisa que
evidencia a infância em Goiás nos séculos XIX e XX (1859 – 1955). O objetivo principal
é analisar como o conceito de infância foi construído historicamente, de modo a elucidar
que a sua concepção está para além da percepção biológica. Sendo, portanto,
indispensável compreender a historicidade presente na infância, pois o seu percurso é
capaz de romper fronteiras. Em relação aos aspectos teóricos, este trabalho se aproxima
da chamada História do Cotidiano, cujos registros e evidências mostram, por exemplo, a
concepção de infância nos aspectos que tangem os costumes, a tradição e as
representações da criança no decurso do tempo histórico.
Palavras-chave: Infância. História. Goiás.

INTRODUÇÃO
Recobrar a História da Infância se constitui como uma tarefa árdua, uma vez que
a busca pela interpretação das representações infantis de mundo, se constitui como objeto
de estudo relativamente novo, que vem objetivando compreender o complexo processo
de construção social da infância. Considerando-se que a análise da produção existente,
nos permite afirmar que a preocupação com a criança se encontra presente somente a
partir do século XIX.
E embora haja avanços no respectivo campo, podemos vislumbrar que a
documentação oficial pouco nos informa sobre a criança, uma vez que: “(...) o fato de as
crianças sobreviverem no momento do nascimento ou na primeira infância não chama
propriamente a atenção” (GÉLIS, 1991, p. 115). Sendo esta mencionada apenas
marginalmente, quando se torna coadjuvante ou partícipe em uma ação. Contudo tal
alegação, não nos impede de conceber indagações a partir do universo da criança, uma
vez que a seleção de temas presentes na memória e na recordação, quando são associados
à coleta de documentos capazes de nos aproximar da vida da criança no passado, nos
permite (re)constituir o seu cotidiano.
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A construção histórica do sentimento de infância
A infância enquanto objeto de estudo é “um outro” em relação aquele que nomeia
e a estuda. E a ausência de fala da criança acaba por contribuir para a escassez de relatos
acerca desta etapa da vida. Deste modo, a criança por não ocupar o lugar de primeira
pessoa no discurso, ou seja, “(…) por não dizer eu, por jamais assumir o lugar de sujeito
do discurso” se constitui como “ele/ela” nos discursos alheios. Sendo, portanto, definida
por outrem” (LAJOLO, 1999, p. 226). A história da infância fez-se, deste modo, a
“sombra” da história dos adultos.
O termo “infância” “ou infante” é de origem latina e está estritamente ligado a
ideia de ausência de fala. Tendo em vista que: “In, prefixo, indica negação; fante significa
falar, dizer” (VALDEZ, 1999, p. 13). Já a terminologia “desvalidos de pé” era utilizada
para caracterizar aquelas que já andavam e, por conseguinte, poderiam realizar tarefas
mais simples. Neste cenário, não é de se estranhar a ausência dos estudos concernentes à
infância.
Pelo fato de se lidar com indivíduos na fase da infância, durante a qual
não se apresentam participação social pública e possibilidades de
registro, não se pôde contar com qualquer tipo de documentação
originária das próprias crianças. Seu ponto de vista ou sua “leitura” da
história que protagonizam nos são totalmente desconhecidos. Pode-se
dizer que as ideias, concepções, caracterizações etc., encontradas a seu
respeito na bibliografia existente constituem, na verdade, uma
presunção, uma suposição ou uma interpretação, de um grupo de
pessoas que entendia ter a missão de moldá-las (RIZZINI, 2009, p. 39).

Em relação ao levantamento de dados quantitativos, as crianças assim como as
mulheres têm sua inserção no âmbito familiar concebida, mormente, pela ocultação no
interior do próprio grupo. Por conseguinte, Marcos de Freitas salienta que embora: “(...)
os trabalhos estatísticos às vezes adotem uma abordagem microanalítica, perseverante e
minuciosa, as denominações adotadas para designar os dados são frequentemente
ambíguas e disfarçam preconceitos raciais, tradicionais e de classe (FREITAS, 1999).
Em função disso, os estudos concernentes à infância foram incorporados
recentemente na história social e demográfica do Brasil. Fato que possibilitou, de acordo
com Maria Marcílio (1997) a descoberta de realidades novas, como o estudo das
diferentes faces da infância, valendo-se de registros paroquiais de batismo, de casamento
e de óbitos. Em face disso, o processo de renovação das fontes concernentes a infância,
ocorreu a partir da inovação originada pela Escola dos Analles, que abriu os precedentes
para a emergência da Nova História. Cuja perspectiva parte do “fazer história”, colocando
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em cena temas pouco explorados pela denominada “historiografia tradicional”, tais como
os estudos relativos ao universo infantil.
E tendo em vista que a infância é percebida e compreendida de modo distinto em
cada período histórico, cabe considerarmos que ela não diz respeito a uma fase biológica
da vida e sim uma construção cultural e histórica (LEITE, 1999). Deste modo, é
necessário nos questionarmos, quem eram as crianças?
É importante que se lembre, desde o início, que a história da criança, de
forma geral é das mais difíceis. As fontes são raras. As existentes foram
escritas pelo adulto letrado, do sexo masculino e em posição
privilegiada como; médico, político, clero ou professor. A criança foi
considerada, até perto de nossos dias, como incapaz, juridicamente
dependente e submissa ao Pátrio Poder (MARCILIO, 2010, p. 17).

Philippe Ariès em sua obra História social da infância e da família (1981),
descreve que até meados do século XV, a infância não era separada da vida adulta222.
Nesse contexto, as crianças foram colocadas no lugar de infante e enquanto objetos da
esfera doméstica. E, o termo infância era utilizado para denominar o período que
compreende do nascimento até os sete anos de idade (ARIÈS, 1981), porque é,
justamente, nessa idade que passam a dominar a palavra. De acordo com Neil Postman:
Elas podem dizer e compreender o que os adultos dizem e
compreendem. Podem conhecer todos os segredos da língua, que são os
únicos segredos que precisam conhecer. E isto nos ajuda a explicar por
que a Igreja Católica escolheu os sete anos como a idade em que era de
supor que se passava a conhecer a diferença entre o certo e o errado, a
idade da razão (POSTMAN, 1999, p. 28).

No presente contexto, as idades da vida223 se referiam as funções biológicas e
sociais dos indivíduos. À infância correspondia a primeira idade, ocasião em que a criança
recebia um tratamento “diferenciado”, pois estava em processo de desenvolvimento da
linguagem oral e havia a ausência de dentes firmes e ordenados224. Porém, a partir do

Em suas palavras: “[...] o sentimento de infância não existia – o que não quer dizer que as crianças
fossem negligenciadas, abandonadas ou desprezadas. O sentimento de infância não significa o mesmo que
afeição pelas crianças: corresponde à consciência da particularidade infantil, essa particularidade que
distingue essencialmente a criança do adulto, mesmo jovem. Essa consciência não existia” (ARIÈS, 1981,
p. 156).
223
As Idades da Vida, segundo Ariès “(...) ocupam um lugar importante nos tratados pseudocientíficos da
Idade Média. Seus autores empregam uma terminologia que nos parece puramente verbal: infância e
puerilidade, juventude e adolescência, velhice e senilidade – cada uma dessas palavras designando um
período diferente da vida. (...) As “idades”, “idades da vida” ou “idades do homem” correspondiam no
espírito de nossos ancestrais a noções positivas, tão conhecidas, tão repetidas e tão usuais, que passaram do
domínio da ciência ao da experiência comum” (ARIÈS, 1981, p. 33-36)
224
De acordo com Colin Heywood: “As autoridades medievais vinculavam a aprendizagem da fala ao
surgimento da dentição: bebes, por definição, eram aqueles que não podiam falar porque não tinham dentes.
O surgimento da dentição era, portanto, mais um momento de ansiedade para os pais, pois afetava a
222
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momento em que não houvesse a necessidade do zelo da mãe, a criança era inserida na
sociedade dos adultos. Assim, nos séculos X e XI a infância era concebida como “(...) um
período de transição, logo ultrapassado, e cuja lembrança também era logo perdida
(ARIÈS, 1981, p. 52).
Nessa conjuntura, Philippe Ariès (1981) busca demonstrar através da análise das
obras de arte produzidas entre os séculos XII a XVII, que não havia a representação da
criança nas pinturas, mas de verdadeiros adultos em miniaturas, indicando que não havia
lugar para elas nessa sociedade. Fato que contribuiu para que esta etapa da vida não fosse
concebida como uma identidade própria. Com relação às vestes, Ariès observou que não
havia um traje específico para a infância.
Ademais, Neil Postman (1999) destaca que no período medieval o acesso à leitura
e à escrita estava restrito a poucos, fato que, certamente, também contribuiu para que não
houvesse a necessidade de se distinguir a criança do adulto. Sendo que a ausência da
alfabetização e do conceito de educação foram fatores determinantes para a ausência do
conceito de infância na sociedade medieval. Também se faz necessário considerar a alta
taxa de mortalidade infantil do período, fato que, certamente, contribuiu para que os pais
não tivessem um maior envolvimento emocional com a prole (POSTMAN, 1999).
A infância, neste contexto, não era vislumbrada pela família e nem tampouco pelo
Estado como uma etapa do ciclo vital, com necessidades singulares. Logo no: “(...) mundo
medieval a criança é, numa palavra, invisível” (POSTMAN, 1999, p. 33). Além disso,
Colin Heywood ressalta que o ato dos autores medievais não atribuírem a infância uma
característica particular, se deve: “(...) parcialmente ao fato de que eles nem sempre
compartilhavam de nossa visão moderna, segunda a qual os primeiros anos de vida são
fundamentais para a formação do caráter” (HEYWOOD, 2004, p. 52). Assim, entre todas
as características que diferem a Idade Média da modernidade, certamente a mais incisiva
diz respeito à ausência de interesse pela infância.
Jacques Donzelot (1986) em seu livro A Polícia das Famílias, advoga que entre
os séculos XVI e XVII, surge o sentimento moderno de família nas camadas burguesas e
nobres do Antigo Regime estendendo-se, posteriormente, para todas as classes sociais,
inclusive o proletariado do fim do século XIX. Ocasião que contribuiu para uma mudança
na postura das famílias, de modo a inserir a criança no cerne do interesse dos adultos,
reconhecendo-a como parte da continuidade familiar. No entanto “(...) não é a família que
capacidade dos filhos de falar adequadamente no decorrer de suas vidas, bem como sua saúde imediata”
(HEYWOOD, 2004, p. 122).
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é nova, mas, sim, o sentimento de família que surge nos séculos XVI e XVII, inseparável
do sentimento de infância” (KRAMER, 1987, p. 18).
Neste contexto, a principal preocupação de Philippe Ariès era demonstrar o
advento do sentimento de infância no período moderno enquanto: “(...) uma expressão
ambígua, que transmite tanto a ideia de uma consciência da infância quanto de um
sentimento em relação a ela” (HEYWOOD, 2004, p. 33). Ademais nesse período, a
família passou a se organizar em torno da criança que, consequentemente, tornou-se o
cerne da sua composição. Jacques Gélis (1991) ressalta que o processo de valorização da
vida privada ocorrido tanto nas relações familiares como no contexto social, contribuiu
para que a sociedade vislumbrasse a criança de outro modo. Deste modo, considera que
a “(...) mudança de atitude com relação à criança, (...) ocorre ao longo de um período
extenso (...). A evolução do sentimento da infância não se manifesta de maneira linear
(GÉLIS, 1991, p. 310-311).
Rousseau, por sua vez, ao compreender a infância enquanto um período específico
por onde o homem começa sendo, portanto, necessária para a sua formação. Traz
inúmeras contribuições para as discussões do papel da criança na modernidade europeia.
Assim defende que, a infância: “(...) existe para que a criança possa se educar e não deve
ser encarada com desdém (...). A criança não é um adulto inacabado, nem uma folha em
branco. Ela possui valor nela mesma” (CERIZARA, 1990, p. 82).
Assim compreende que é necessário ser criança antes de ser adulto, pois a infância
deve “agir bastante tempo antes de resolver agir em seu lugar” (ROUSSEAU, 1999, p.
7). Neste cenário, deve-se romper com a falsa dicotomia entre a falta de infância e a
completude do adulto, pois houve o entendimento de que a criança possuía necessidades
particulares carecendo, portanto, ser preparada para a vida adulta. E tal preparação deveria
ocorrer nas escolas, de modo que não caberia mais a família assumir o papel educativo.
Assim, o início das instituições infantis nos séculos XVI e XVII está intimamente
associado ao advento da escola e do pensamento moderno.
A despeito disso, o médico Francisco de Melo Franco considera que a educação
nas três primeiras idades, ou seja, na infância, puerícia e adolescência, deveria começar
desde o berço e perpassar o campo da constituição física e moral, para que o indivíduo
fosse capaz de aprender os códigos sociais sem a necessidade do uso da violência,
alterando, se necessário, seus temperamentos e hábitos (FRANCO, 1993). A escola, deste
modo, detém o papel de capturar os novos discursos sobre a infância, a civilização, a
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disciplina e a sociedade, com a finalidade de aprimorar e disseminar o poder disciplinar,
contribuindo para a gestação do sujeito moderno.
No entanto, Philippe Ariès (1981) salienta que a escola aprisionou uma infância
outrora livre em um regime disciplinar rigoroso que nos séculos XVIII e XIX resultou no
isolamento total do internato. A aliança entre a família e a escola contribuiu, deste modo,
para que as crianças fossem privadas do convívio social dos adultos e colocadas sob a
responsabilidade dos colégios internos.
A Idade Moderna passa a preparar o futuro adulto nas escolas (...).
Concomitantemente a essa mudança, a família sofreu, ela também, uma
profunda transformação com a emergência da vida privada e uma
grande valorização do foro íntimo. A chegada destas duas novidades
teria acelerado, no entender de Ariès, a supervalorização da criança
(PRIORE, 2013, p. 9-10).

Assim como Ariès (1981), Neil Postman (1999), associa o sentimento de infância
ao ambiente escolar. Para tanto, defende que o advento da prensa tipográfica contribuiu,
mormente, para o desenvolvimento do conceito de infância. Considerando-se que a
tipografia passou a requerer um novo universo simbólico, que exigiu uma nova percepção
de idade adulta, fato que ocasionou o processo de exclusão das crianças. Assim: “(...)
tornou-se necessário encontrar um outro mundo que elas pudessem habitar. Este outro
mundo veio a ser conhecido como infância” (POSTMAN, 1999, p. 34).
Através da leitura solitária, individual e silenciosa, os indivíduos foram retirados
da ideia de coletividade e inseridos no âmbito particular e, consequentemente, individual,
ou seja, passaram a ser vislumbrados de forma única. Fato que, certamente, lançou as
bases para o florescimento do sentimento de infância. Sendo que esta passou a ser
concebida não enquanto um adulto em miniatura, mas como um indivíduo que é
importante em si mesmo e com necessidades particulares. Neste contexto, o advento da
prensa tipográfica passou a demandar a necessidade de que os jovens se tornassem adultos
“(...) e, para isso, teriam de aprender a ler, entrar no mundo da tipografia. E para realizar
isso precisariam de educação. Portanto a civilização europeia reinventou as escolas”
(POSTMAN, 1999, p. 50). Atitude que acabou por transformar a infância em uma
necessidade.
No entanto, Postman (1999) defende que a consciência acerca da infância não
surgiu de modo repentino e, careceu de quase dois séculos para se converter em um
aspecto claramente inevitável da civilização ocidental. Além disso, a “(...) publicação de
livros de pediatria e também de boas maneiras é um forte indicio de que o conceito de
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infância, já começara a se formar, menos de um século depois da prensa tipográfica”
(POSTMAN, 1999, p. 43).
Ademais, outra alusão ao seu processo de individualização, diz respeito às
mudanças do vestuário infantil, que passa a não ser mais idêntico ao do adulto, mas
diferente, algo específico para a faixa etária em questão. E embora este não tenha surgido
de maneira repentina, passou a conceber a relação e a compreensão daquilo que ele busca
representar, ou seja, a infância (ARIÈS, 1981).
Deste modo, é perceptível que o sentimento de infância nem sempre existiu no
decurso do tempo histórico. Considerando-se que até a modernidade a criança era,
mormente, associada ao papel do filho e a “(...) sua situação sentimental refletia a posição
que este último desfrutava na casa” (FREIRE COSTA, 1999, p. 155). E somente, a partir
da segunda metade século XVIII, com a separação da família e da infância, a criança
passou a ser vislumbrada socialmente, com particularidades significativas que exigiram
transformações sociais, políticas e econômicas (FALEIROS, 1995; ARIÈS, 1995).
Portanto, a concepção da criança como frágil e merecedora do desvelo
incondicional dos pais, é uma imagem, fundamentalmente, recente225. A vista disso, o
sentimento de infância é “(...) inteiramente novo: os pais se interessavam pelos estudos
dos seus filhos e os acompanhavam com solicitude habitual nos séculos XIX e XX, mas
outrora desconhecida” (ÁRIES, 1981, p. 12). No que diz respeito ao Brasil, as primeiras
obras históricas direcionadas à infância, ainda que de modo não específico, são os
clássicos de Gilberto Freyre Casa Grande & Senzala (2006) e Sobrados e Mucambos
(1977). E ainda que não componham um estudo específico sobre a infância brasileira,
apresentam traços fundamentais acerca da sua evolução no período colonial e imperial
brasileiro. Nas palavras de Laura Mello e Souza:
Freyre dignificou os anúncios de jornais, os diários e a correspondência
familiar, os escritos dos viajantes estrangeiros, os livros de receitas, as
fotografias, as cantigas de roda e toda a tradição oral, multiplicando os
suportes culturais à disposição do historiador. Antes de toda a produção
historiográfica contemporânea, centrada nas questões das mentalidades
e da cultura, mostrou-nos que os tempos da vida são objetos da história
tanto quanto suas invariantes (...). Foi assim o pioneiro nas análises da

“(...) a distinção da infância da adultez, que a modernidade ocidental produziu, não corresponde a uma
só idéia da infância, nem origina uma única norma da infância. Não apenas vários autores têm chamado a
atenção para a diversidade das formas e modos de desenvolvimento das crianças, em função de sua pertença
cultural – isto é, sustentam que a cultura molda a infância, por contraponto à idéia de uma natureza universal
da infância, suposta a partir de estudos centrados no Ocidente − como a norma da infância ocidental e a
evolução das concepções da infância não equivalem ao que ocorre noutras partes do mundo ou nas culturas
não ocidentais” (SARMENTO, 2001, p. 28-29).
225
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infância, da velhice, da festa, da família, (...) da morte, da comida, da
natureza e da paisagem (SOUZA, 1997, p. 20).

Freyre argumenta, assim como Philippe Ariès relatou no caso da Europa moderna
nascente, que no Brasil colonial meninos com dez anos de idade eram “(...) obrigados a
se comportarem como gente grande” (BURKE, 1997, p. 3-4). Fato que contribuiu para
que houvesse uma distância social descomunal entre o mundo da criança e o universo
adulto na sociedade patriarcal brasileira. Para Freyre as crianças eram toleradas, desde
que:
(...) não se aproximasse dos adultos, nem levantasse a voz na presença
deles, nem se desse a afoitezas de respondão. Respondesse baixo
mesmo aos que falassem com ele gritando, quase como aos negros;
desaparecesse da sala quando os grandes estivessem conversando;
brincasse sem fazer assuada. Guardasse dos mais velhos uma distância
de inferior, de subordinado, de subserviente (FREYRE, 2006, p. 180).

Assim, a infância era vislumbrada enquanto um período transitório. Sendo que, a
pressão social exercida sobre as crianças para modificarem a sua conduta, de modo a
copiar os adultos, contribuiu para que a infância brasileira se esvaísse prematuramente.
Deste modo “As mulheres amadureciam cedo. Os anos de infância raras vezes estouvadas
eram curtos. Aos quatorze ou quinze anos, a menina vestia-se já como grave senhora”
(FREYRE, 2008, p. 96). Assim, o fim da infância, ao que parece, era decretado pelo
casamento e com a constituição de uma nova família, momento sobre o qual as bonecas
eram trocadas por filhos. Já com relação aos meninos, Freyre salienta que:
O menino, também, crescia como se fosse desde os oito anos adulto ou
homenzinho. Aos dez era uma caricatura de homem. (...) Muito cedo
era o menino de família patriarcal, abastada, rica ou simplesmente
remediada, enviado para o colégio, onde ficava sob o regímen de
internato. (...) Recebia sempre de casa caixas de bolos e de doces. Mas
nunca brinquedos. Brinquedos eram para crianças. Ele tinha nove ou
dez anos: já era um homenzinho. Ou quase um homem (FREYRE,
2008, p. 98).

Deste modo, também é persistente nesses escritos a ideia de uma infância ausente,
ou que se esvai prematuramente, pois: “O menino brasileiro passa pela meninice quase
sem ser menino. Faltam-lhe brinquedos. Faltam-lhe livros. Faltam-lhe até onde brincar”
(FREYRE apud ARROYO, 2011, p. 22). Deste modo, Freyre utiliza a infância como
perspectiva privilegiada para compreender a sociedade brasileira, na medida em que
descreve que somente será possível chegar-se a uma ideia sobre a personalidade do
brasileiro, por intermédio dos estudos sobre a meninice. Tendo em vista que “(...) é o
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menino que revela o homem. Mas nunca ninguém aplicou esse critério ao estudo da
formação ao do desenvolvimento nacional de um país” (FREYRE, 2006b, p. 102-103).
No período do Brasil colonial, a mentalidade religiosa considerava a criança como
um verdadeiro “anjo”226 que circulava por todos os refúgios da vida cultural na Colônia.
E durante as festas religiosas havia o costume das crianças desfilarem vestidas de anjos,
reverberando esta imagem da infância. No entanto, foi sobretudo no culto à criança morta
que o poder desta representação se manifestou com maior ênfase. Episódio que passou a
demandar um modo especifico de preparação fúnebre do corpo da criança.
Havia a convicção de que as crianças deveriam permanecer de olhos abertos, para
que assim pudessem encontrar a passagem para o céu. Também se fazia necessário vestilas adequadamente a fim de garantir a salvação de sua alma. Por conseguinte, houve no
Brasil a propagação das fotografias fúnebres de anjinhos nos álbuns de família dos séculos
XIX e XX. Assim, o ato de retratar as crianças que faleciam representa uma
transformação no sentimento de infância, pois “(...) particularmente, prova que essa
criança não era mais tão geralmente considerada como uma perda inevitável (ARIES,
1981, p. 23).
Assim, para a cultura fúnebre do Brasil dos séculos XIX e XX, ter anjinhos na
família simbolizava um indício de que no mundo dos mortos existiam entes queridos que
zelariam pela sua proteção, pois “(...) desse lugar velaria pelos pais na vida e na morte”
(REIS, 1991, p. 112-113). Deste modo, morrer ainda criança, desde que com o batismo,
não representava sinal de lamentação, ao contrário, significava o aumento de anjinhos no
céu. Tal crença baseava-se na liturgia canônica da Igreja Católica que incentivava essa
celebração, onde a família era levada a acreditar que a criança iria ao encontro de Jesus.
No entanto, Freyre (2006) elucida que esta representação pode ter sido forjada
pelos jesuítas, que diante do número alarmante de crianças mortas no século XVI
difundiram tanto para o consolo das mães como para o próprio interesse da catequese, a
ideia da felicidade com a ida dos pequeninos para o céu (FREYRE, 2006). Assim, é
perfeitamente possível que os jesuítas tenham se apropriado da concepção da criança
enquanto anjo, com o objetivo de reorientar a infância para as finalidades do cristianismo.

Para Diane Valdez: “(...) os anjinhos eram qualquer criança que morresse até cerca de sete anos, idade
máxima concedida aos não pecadores (...) por eles não se devia chorar para não molhar as asas do anjo que
vinha recolher o anjinho. O normal era que se considerasse positiva a ida de mais um anjo para o céu para
proteger os que aqui na terra permanecessem, ou para recebê-los no portal dos céus” (VALDEZ, 1999, p.
127).
226
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No entanto, tal crença foi potencializada pela ausência: “(…) quase completa, de
valorização da vida biológico-moral da criança” (FREIRE COSTA, 1999, p. 161).
A verdade é que perder um filho pequeno nunca foi para a família
patriarcal a mesma dor profunda que para uma família de hoje. Viria
outro. O anjo ia para o céu. Para junto de Nosso Senhor, insaciável em
cercar-se de anjos. Ou então era mau-olhado. Cousa feia. Bruxedo.
Feitiço. Contra o que só as figas, os dentes de jacaré, as rezas
(FREYRE, 2006, p. 366).

No entanto, após os sete anos, a criança chegava à idade da razão, ocasião que
deixava de ser inocente e se tornava pecador, pois se pressupunha que já fosse capaz de
pertencer ao mundo dos adultos. E, consequentemente, participar de um contexto social
mais amplo do que o próprio lar. Ademais, os cuidados com a criança de família abastada
eram, fortemente, influenciados pelos costumes das avós e desde seu nascimento havia o
habito de envolve-las em panos afim de protege-las do frio.
Por outro lado, a criança escrava desde muito cedo era privada do convívio dos
pais, fato que demonstra que os primórdios da história social da infância no Brasil são
marcados por uma distinção evidente entre o trato dos filhos da elite e os das famílias
desafortunadas. E ainda que pertençam a mundos distintos, Priore ressalta que “(...)
enquanto pequeninos filhos de senhores e escravos compartilhavam os mesmos espaços
privados: a sala e as camarinhas. A partir dos 7 anos, os primeiros iam estudar e os
segundos trabalhar” (PRIORE, 2013, p. 107).
Por conseguinte, tal discriminação também se fazia presente na relação que as
crianças tinham com seus brinquedos. Sendo que, o tipo de material utilizado e a técnica
empregada na confecção dos brinquedos, determinava para qual público se destinava e
também nos concedem pistas sobre a economia e a sociedade do período analisado
(BENJAMIN, 1984). Nesse sentido, a presença, a ausência ou o tipo de brinquedo que
compõe a infância brasileira carregam não apenas a representação que o adulto lhe atribui,
mas, sobretudo, a cultura que está por detrás do brinquedo, ou seja, a forma como as
crianças se relacionavam entre si, com os adultos e com a sociedade.
Com a chegada da família real portuguesa ao Brasil em 1808, ocorrem inúmeras
mudanças na organização social do período, sobretudo no que diz respeito a educação e
a saúde das crianças. Sendo que, os novos hábitos implementados acabaram por
reposicionar o lugar e a importância dos integrantes da família. Além disso, a atuação dos
médicos higienistas em relação à concepção de escolarização contribuiu, sobremaneira,
para que a infância angariasse um novo papel perante o seio familiar e social.
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Diante da visibilidade alcançada pela infância, a criança enquanto um ser em
desenvolvimento também se torna objeto de investigação do discurso pedagógicohigienista, que articulado ao sentimento de sociedade policiada, procurou definir os
papéis sociais particulares dos agentes da socialização infantil. Tendo como finalidade
conservá-las a partir de práticas sociais que conduzam suas ações, disciplinem seus
espíritos e controlem seus desejos, a fim de protegê-las contra tudo que é estranho a
infância.
Neste cenário, os laços que unem as gerações somente foram possíveis a partir do
momento que a família passou a considerar a representação da criança como “matriz
físico-emocional do adulto” (FREIRE COSTA, 1999). Fato que permitiu à família ver
tanto na criança como no adulto: “(...) o mesmo e o outro. Daquele momento em diante
os papéis invertem-se: a criança passa a determinar a função e o valor do filho” (FREIRE
COSTA, 1999, p. 162). Assim, Freire Costa reforça o nosso argumento de que havia uma
construção social acerca da infância, sobretudo da mais abastada.
Para tanto, até o século XIX podemos observar duas atitudes distintas acerca do
sentimento de infância, pois a princípio a criança é compreendida enquanto um ser
ingênuo e inocente, expressa pela “paparicação”227 dos adultos (ARIÈS, 1981). E a
posteriori converte-se em um ser inacabado e imperfeito que necessita, portanto, da
intervenção do adulto a partir do processo de “moralização” e educação da infância.
Renato Venâncio (1999) salienta que a partir do século XIX, o trato com as crianças no
Brasil angariou um novo rumo, tendo em vista que a reformulação da legislação referente
às Câmaras Municipais e à administração do Império modificou a forma de vislumbrar a
infância. E incorporado a esse fator, houve à inserção do saber médico-higienista, com o
incentivo aos cuidados em relação à criança pequena.
Episódio que contribuiu para o advento da puericultura228 no século XIX, cujo
ramo da medicina é destinado a normatizar e orientar as famílias com relação aos

“(...) um sentimento superficial da criança – a que chamei de “paparicação” – era reservado á criancinha
em seus primeiros anos de vida, enquanto ela ainda era uma coisinha engraçadinha. As pessoas se divertiam
com a criança pequena como um animalzinho, um macaquinho impudico. Se ela morresse então, como
muitas vezes acontecia, alguns podiam ficar desolados, mas a regra geral era não fazer muito caso, pois
outra criança logo a substituiria. A criança não chegava a sair de uma espécie de anonimato” (ÁRIES,1981,
p. 10).
228
De acordo com Novaes (2009): “(...) a puericultura (...) se propõe a normalizar todos os aspectos que
dizem respeito à melhor forma de se cuidar de crianças, tendo em vista a obtenção de uma saúde perfeita”
(NOVAES, 2009, p. 123). Assim, já na primeira metade do século XX, o interesse dos pediatras
puericultores concedeu o status de especialidade médica a puericultura e, converteu os cuidados com
relação a criança pequena em uma cultura médica pautada no social que, paulatinamente seria expandida
para toda a sociedade, especialmente as mães. Deste modo, o princípio norteador da puericultura
227
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cuidados adequados à infância. Ocasião que contribuiu para que os pediatras criassem
vários manuais, com a finalidade de propagar seus ensinamentos para além do ambiente
hospitalar. Assim atuavam enquanto suporte de informações.
Assim, a modernidade brasileira, pensada no final do século XIX e início do
século XX, fora responsável pela articulação dos interesses juristas, médicos e religiosos.
E na esfera do atendimento à infância, cunhou inúmeras instituições disciplinares, cuja
finalidade era cuidar e educar a criança, principalmente a considerada pobre. A proteção
à infância tornou-se, a partir de então, responsável pela origem de uma série de
instituições que foram criadas a partir do século XIX, cujas ações estavam direcionadas
para o aspecto alimentar, sanitário e assistencial. Todavia, os primeiros atendimentos
foram destinados à infância “desvalida” e voltavam-se mormente para o combate as altas
taxas de mortalidade infantil.
Deste modo, no contexto do Brasil imperial, a grande preocupação era a educação
e a instrução popular, tendo em vista a formação para o trabalho e a contenção dos
indivíduos desvalidos. Já no período republicano houve um grande interesse em torno do
estudo e da identificação das categorias que careciam de proteção e reforma (RIZZINI;
RIZZINI, 2004). O Estado, nesse sentido, passa a assumir o papel de agente fiscalizador
e regulamentador dos serviços oferecidos pelas entidades assistenciais e filantrópicas.
Neste cenário, a assistência hospitalar passou a ser vislumbrada com maior seriedade e,
incorporou ao debate uma parcela significativa de intelectuais, políticos e médicos. Por
conseguinte, é indispensável a percepção de que as ações de atenção e proteção à infância
não devem ser analisadas isoladamente, haja vista que estão intimamente atreladas ao
contexto do desenvolvimento da assistência social no Brasil.

Considerações Finais

O levantamento historiográfico realizado, demonstra que a historicidade da
infância se revela na própria dinâmica da (re)organização das sociedades e o nosso desafio
é compreender que essa historicidade, em relação a um tempo da vida, não é só natural
nem, tampouco, biológica. A despeito disso, chegamos à compreensão de que o interesse
ou a indiferença pela criança não são características de períodos específicos da história,
já que as duas atitudes coexistem no seio de uma mesma sociedade. Considerando-se que
compreendia a redução das altas taxas de mortalidade infantil do período, através da superação das práticas
tradicionais no cuidado com a gestação, com o parto e, sobretudo, com a infância.
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por determinado período há a prevalência de uma sobre a outra, seja por motivos sociais
ou culturais.
Nesse sentido, buscamos demonstrar que a infância deve ser vislumbrada
enquanto construção social, com particularidades próprias e intimamente relacionada com
a vida material dos homens. Sendo tão somente compreendida se relacionada com as
transformações históricas que assinalaram a sociedade naquele período (GÉLIS, 1991).
Assim, um dos maiores desafios que encontramos nos estudos concernentes a infância
reside, justamente, no entrecruzamento das representações do que foi a infância no
passado. E, entrever a infância como algo construído historicamente e culturalmente,
permite a abertura de campos de estudos inteiramente novos aos pesquisadores, de modo
a conceber um vasto campo de pesquisa que transpassa toda a sociedade.
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AS SUFRAGISTAS (SARAH GARON, 2015): O MOVIMENTO
FEMININO EM TELA- REPRESENTAÇÃO E RECEPÇÃO
Flaviane de Oliveira Santos229

RESUMO: Pretende-se com este projeto discutir o movimento feminista no filme As
Sufragistas, abordando o papel da mulher na sociedade no fim do século XIX, início do
século XX, as conquistas adquiridas que se refletem na sociedade moderna através de um
grupo de mulheres que buscava o direito do voto feminino. O movimento foi um dos
primeiros no mundo na busca pelos direitos das mulheres, por uma maior participação na
vida política e por uma igualdade de gênero. Esta pesquisa terá como ênfase a
representação do filme e como se deu a sua recepção por parte da crítica especializada. A
análise do filme será feita a partir dos pressupostos da Nova História Cultural, abrangendo
autores como: Sandra Pesavento, o conceito de representação de Roger Chartier. Os
autores discutem a relação histórica dos acontecimentos e serão utilizadas como fonte de
pesquisa para a observação e discussão do filme As Sufragistas.
Palavras-chave: sufragistas; representação; filme; movimento feminista.
1 DELIMITAÇÃO DO TEMA
As mulheres ao longo dos anos sofreram inúmeras repressões, sempre foram
submissas e ignoradas perante a sociedade predominantemente machista. O modelo de
família patriarcal colaborou para que essa situação perdurasse por muitos anos em todo o
mundo. A desigualdade de gênero imperava nos séculos passados, fazendo com que
homens tivessem mais direitos que as mulheres, estas por sua vez, viviam em constante
limitação no convívio social, na política, na educação. Eram menosprezadas por sua
capacidade intelectual e impedidas de exercer papéis importantes na sociedade, a elas
restava os cuidados com a casa, os filhos e o marido. Essa exclusão social e política uniu
muitas mulheres em prol da luta pelos seus direitos, tornando-as fortes para almejarem
por mudanças e alcançarem seus ideais.
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Após a revolução francesa (1789), Olympe de Gouge (França) e Mary
Wollstonecraft (Inglaterra) foram uma das primeiras a escreverem sobre o direito das
mulheres nas obras: Declaração dos direitos da mulher e da cidadã (1791), Vindication
of the rights of womam (1792), respectivamente. (ABREU, 2002). De acordo com Abreu,
Mary Wollstonecraft

(...) argumentava que a desigualdade social e política entre os sexos devia-se
sobretudo à educação diferenciada que as mulheres recebiam, e ao
cerceamento da sua liberdade, por convenções sociais longamente
estabelecidas. Para ela, só um sistema educativo nacional, universal, misto e
igual, poria fim à falsa moralidade nas relações entre os sexos, e permitiria que
as mulheres se transformassem em criaturas racionais, ganhassem a sua
independência económica, e se tornassem cidadãs livres. (ABREU, 2002, p.
444)

A partir dessas obras, que foram traduzidas em vários países, a sociedade feminina
em todo o mundo começava a se despertar por movimentos que trouxessem alguma
esperança para seus propósitos. Nessa época, a sociedade inglesa passava por
transformações sociais, políticas e econômicas, as mulheres reivindicavam por mudanças,
queriam ser reconhecidas como cidadãs e ter seus direitos garantidos. No fim do século
XIX, elas se reuniram e organizaram um dos primeiros movimentos femininos em prol
do direito de voto. Ficaram conhecidas como sufragistas, suffagettes, em inglês, o termo
foi usado a primeira vez pelo jornal Daily Mail em 1906 (BATALINI, 2016), era usado de uma
forma que subestimava as mulheres que participavam desse movimento. As feministas não

eram bem vistas pela sociedade inglesa, os jornais locais as chamavam de “mulhereshomens, solteironas, velhacas, mulheres rancorosas e sem amor”. (KARAWEJCZYK,
2013, p. 2).
O movimento denominado, as sufragistas, ficou conhecido mundialmente e foi
considerado um marco na História do mundo, se estendeu a vários outros países, inclusive
o Brasil, em busca dos direitos das mulheres. A partir desse período histórico foi lançado
um filme de repercussão internacional que representa as mulheres da Inglaterra na luta
por seus direitos.
As Sufragistas (2015) dirigido por Sarah Gavron, com roteiro de Abi Morgan e
protagonizado por Meryl Streep, Helena Bonham Carter e Carey Mulligan, aborda numa
perspectiva feminista, a história das mulheres na sociedade inglesa, no fim do século XIX,
início do século XX, na luta pelo direito do voto.
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Baseado em fatos reais, o filme representa o movimento de mulheres (Women’s
Social and Politicas Union – WSPU) - União Política e Social das Mulheres, fundada em
1903 e dirigida por Emmeline Pankhurst (1858-1928), interpretada por Meryl Streep.
(BATALINI, 2016). Esse movimento serviu de inspiração ao filme, pois apresenta as
inúmeras tentativas das mulheres na luta pela igualdade, demonstrando seus anseios e
conquistas que se refletem na sociedade moderna em todo o mundo.

O filme, objeto de estudo desta pesquisa, norteará o presente trabalho no sentido de
analisar como foi a representação do movimento sufragista e de que modo ele foi recebido
pela crítica especializada.

2 JUSTIFICATIVA
O movimento sufragista, considerado o primeiro movimento feminista, “(...) a
primeira onda, que perdurou em todo o mundo, especialmente em países como Reino
Unido, Estados Unidos e França, destacou a luta pelo direito civil e político ao voto”.
(GRUBBA, 2017). É importante ressaltar que a partir deste, surgiram vários outros em
prol dos direitos das mulheres em todo o mundo. A luta pela causa feminina ao longo do
tempo fez com que a sociedade mudasse os rumos da história, as conquistas que elas
conseguiram se refletem nos dias atuais e servem de inspiração para movimentos como
LGBT (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transexuais), movimento negro e outros movimentos
sociais.
Gregori em artigo publicado em revista aborda esse movimento como prática
importante para a transformação social.
[...] o feminismo, nos seus aspectos basilares, caracteriza-se através de um
processo constante de ações coletivas que se referem à emancipação política e
conquista de direitos que refletem no empoderamento das mulheres. Além de
elaborar continuadamente uma crítica e denúncia das injustiças da sociedade
patriarcal, é um movimento plural que confronta o sistema de dominação,
propondo a transformação social [...] (GREGORI, 2017, p.49).

As mudanças ocorridas na sociedade moderna se devem principalmente pela luta
das mulheres que não mediram esforços para conquistar seus direitos, em uma época
conservadora em que muitas delas eram mal vistas por defenderem seus direitos. Desta
forma, o filme As Sufragistas se destaca por representar a situação das mulheres no Reino
Unido, século XIX.
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A partir de 1880 iniciam-se os primeiros movimentos sufragistas, em busca pelo
direito do voto. Maria Amélia Teles aborda essas questões em seu livro Breve História
do feminismo no Brasil (1999) e aponta que

Em 1879, o partido Socialista Francês se pronunciou a favor da igualdade dos
sexos tanto no nível civil como no político. As inglesas, que alçaram
importantes avanços no movimento sindical apesar da oposição dos homens,
passaram a travar lutas por seus direitos civis. Em 1880, as mulheres na
Inglaterra empenharam-se principalmente em conquistar o direito do voto.
Organizaram em 1890 campanhas para eliminar as causas sociais da
prostituição e denunciavam então a educação burguesa como responsável pela
submissão das mulheres. (TELES, 1999, p. 39).

As mulheres acreditavam que enquanto não conseguissem o direito de voto, as
desigualdades jamais seriam excluídas. (ABREU, 2002). Elas acreditavam que enquanto
não pudessem votar, ter autoridade sobre seus direitos e cobrar os deveres do Estado, não
conseguiriam ganhar novas causas. Dessa forma elas lutavam incansavelmente para obter
êxito em suas objeções, mas nem sempre eram vistas com bons olhos, muitos as
difamavam, acreditavam que não eram capazes de lidar com política. Abreu destaca
algumas considerações que eram feitas a respeito das mulheres que participavam do
movimento sufragista, os “anti- diluvianos” diziam

(...) que a política corrompia as mulheres; que as mulheres deixariam de casar
e a raça britânica desapareceria; que as mulheres tinham cérebros menores do
que os homens e que eram, por isso, menos inteligentes; que as mulheres eram
emotivas e, por isso, incapazes de tomar decisões racionais — estereótipos e
crenças que ainda nos nossos dias persistem em muitas sociedades. (...)
(ABREU, 2002, p. 460).

As pessoas tinham uma visão negativa do movimento, acreditavam que eram
vândalas, que estavam destruindo as famílias e que eram incapazes de ter uma vida
política ativa. Esse pensamento machista surgiu, pois esse grupo de mulheres optou por
usar táticas mais violentas para serem escutadas, elas apedrejavam as lojas, incendiavam
alguns pontos da cidade, destruíam bens públicos. Muitas dessas feministas foram presas,
perderam empregos, família. Na prisão eram forçadas a se alimentar, pois faziam greve
de fome, era uma tática usada para chamar atenção das autoridades. O governo não queria
que nenhuma delas morresse na cadeia, pra não gerar problemas com a com comunidade,
por isso alimentava essas mulheres a força através de uma sonda. (KARAWEJCZYK,
2013).
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Em seu livro Michelle Perrot retrata o feminismo e aborda o sufrágio na Inglaterra
da seguinte maneira
As sufragistas inglesas, consideradas mais "guerreiras", vão mais longe.
Jogam uma bomba (sem causar danos), são presas, fazem uma greve de
fome, primeira do gênero. Uma delas, Emily Davison (1872-1913), se
joga na frente do cavalo do reino Derby de Epsom: torna-se, então, a
heroína do sufragismo; uma louca, dizem seus detratores. Eis o extremo
da violência feminista. (PERROT, 2007, p. 157).

As sufragistas inglesas usaram artifícios mais violentos para reivindicarem seus
direitos, elas acreditavam que protestos de maneira pacífica não ajudariam a conseguir
suas reinvindicações. (KARAWEJCZYK, 2013). A partir do século XX as mulheres
conseguiram o direito de voto na Inglaterra e os demais países aos poucos foram aderindo
a essa conquista. No Brasil somente a partir de 1934 com a promulgação da nova Carta
Magna é que foi concedido o poder de voto a todas as mulheres. (TELES, 1999).
Com o tempo o movimento de mulheres passou a reivindicar outras questões
como: a igualdade dos sexos, o direito à educação, da mesma forma que os homens
recebiam, o direito ao trabalho, salários dignos, direitos civis, divórcio, direitos políticos,
não só o direito de votar, mas também de participarem da bancada política, entre outras
causas. (PERROT, 2007).
Esse fato histórico tornou-se um marco na história da humanidade, várias foram
as pesquisas abordadas nesse sentido, livros, teses, artigos, documentários, filmes, no
sentido de entender esse movimento de mulheres, analisando suas representações para a
sociedade moderna. No filme As Sufragistas, o recorte histórico abordado é o movimento
de sufrágio no qual as mulheres da Inglaterra estavam envolvidas, as protagonistas
representam esse momento de luta das mulheres em busca pelo direito de voto.
Tendo em vista que o filme é de fácil acesso à população e que é capaz de
representar momentos históricos importantes para um público maior, a ligação entre
cinema e história tem aumentado muitos nos últimos anos, principalmente a partir da
História Cultural que abriu maiores possibilidades de pesquisas e uma “sistematização
das relações entre história e cinema no sentido de sua culturalização”. (SANTIAGO
JÚNIOR, 2008, p. 66).
Através das telas cinematográficas muitos historiadores começaram a desenvolver
pesquisas e torná-las mais acessíveis ao público. Marc Ferro foi um dos primeiros a
escrever sobre o cinema como fonte histórica, ele analisou o filme como fator importante
para observar a sociedade, ao verificar a imagem ali representada percebe-se que ela vai
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além daquilo do que está se apresentando, há crenças, ideologias por traz daquelas cenas
expostas, o “filme excede seu próprio conteúdo”. (KORNIS, 1992. 244). De acordo com
a historiadora Mônica Kornis
Ferro reafirma seu pressuposto de que a imagem cinematográfica vai
além da ilustração, que ela não é somente confirmação ou negação da
informação do documento escrito. O filme para Ferro fala de uma outra
história: é o que ele chama de contra-história, que torna possível uma
contra-análise da sociedade. Para ele, o filme revela aspectos da
realidade que ultrapassam o objetivo do realizador, além de, por trás das
imagens, estar expressa a ideologia de uma sociedade. (KORNIS, 1992,
p. 244).

O modo como os fatos são apresentados no filme vão além daquilo que é proposto,
os historiadores apontam que as imagens apresentadas são carregadas de
intencionalidades, há “uma relação do filme com a sociedade que o produz/consome,
articulando entre si realização, audiência, financiamento e ação do Estado, isto é,
variáveis não-cinematográficas.(...)” (KORNIS, 1992, p.244).
Dessa forma a imagem construída através da película é elaborada a partir de
outro olhar, as pessoas por traz da produção possuem uma intenção ao realizar um filme,
que está articulada a quem financia, quem assiste e ao poder político local, ou seja, fatores
externos contribuem para uma nova interpretação dos fatos históricos. O filme
“transforma o que recortou do real e o interpreta”. (SANTIAGO JÚNIOR, 2008, p. 72),
aliada aos fatos reais, a ficção figura como fator essencial na construção de um novo
modelo de história que é apresentado para a sociedade. De acordo com Cristiane Nova

Os filmes, na verdade, como todo produto humano e, portanto,
histórico, contêm elementos que lhes foram inseridos de forma
consciente e outros que não. Estes últimos, por sua vez, localizam-se
numa esfera inconsciente, seja do produtor tratado individualmente,
seja da coletividade como um todo. (...) É bom salientar que, se a
sociedade exerce influência sobre a produção cinematográfica, a
recíproca também é verdadeira. A ação exercida pelo cinema nos
espectadores é um fato inquestionável, não obstante ainda não se tenha
chegado a um consenso quanto ao seu grau de ação. (NOVA, 1996, p.
4)

Desse modo uma análise de um filme histórico deve ser bastante criteriosa, pois
exige do historiador um olhar atento aos pequenos detalhes, “o banal”, “corriqueiro”,
àquilo que geralmente não é visível por um simples espectador. (NOVA, 1996, p. 4)
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Em As Sufragistas, pretende-se evidenciar através do cinema, os fatos históricos
relevantes da época, principalmente o movimento feminista que se tornou essencial no
processo de conquista de direitos das mulheres. Para Cristiane Nova, uma pesquisa que
envolva filmes históricos é importante “buscar os elementos da realidade através da
ficção.” (NOVA, 1996, p. 3). À vista disso, a análise de As Sufragistas será conduzida a
fim de contextualizar o movimento sufragista e problematizar quais foram os principais
fatores que influenciaram a equipe cinematográfica a produzir esse e outros filmes com a
mesma temática.
Leilane Grubba em um artigo publicado em revista destaca a importância do
cinema enquanto fonte histórica, “(...) a arte desempenha um papel de extrema
importância ao conseguir retratar as realidades sociais, culturais e políticas da história,
tendo a função primordial de fazer uma reflexão e análise crítica acerca da história.”
(GRUBBA, 2017, p. 274).
3 OBJETIVOS
3.1 Objetivo geral

Analisar a representação do movimento sufragista no reino Unido proposta pelo filme As
Sufragistas (Sarah Gavron, 2015), bem como sua recepção.

3.2 Objetivos Específicos
•

Contextualizar o movimento sufragista no mundo e problematizar as principais
obras cinematográficas acerca da temática.

✓ Problematizar o movimento sufragista no Reino Unido;
✓ Abordar as principais obras cinematográficas acerca do movimento sufragista;
✓ Explicar as diferenças de tratamento da temática entre as principais obras
cinematográficas;
•

Analisar como o filme representa o movimento sufragista.

✓ Demonstrar quem é Sarah Gravon, diretora do filme (biografia intelectual,
principais filmes).
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✓ Problematizar os motivos que levaram a diretora a representar o movimento
sufragista no filme;
✓ Fazer um mapeamento do filme;
✓ Analisar o filme;
•

Abordar como se dá a recepção do filme.

✓ Interpretar como o filme é recebido pela crítica especializada;
✓ Interpretar como o filme é recebido pelos estudiosos do assunto;
✓ Interpretar como o filme é recebido pelos estudos acadêmicos;
✓ Explicar as possíveis diferenças de recepção da crítica especializada, estudiosos
da temática e estudos acadêmicos.

4 FONTES

A principal fonte desta pesquisa é o filme As Sufragistas (2015), artigos, trabalhos
acadêmicos que abordam essa temática também serão utilizados, assim como outras obras
cinematográficas que abordam o movimento feminino.

(AS SUFRAGISTAS. De Abi

Morgan, com direção de Sarah Grovan e produção de Allison Owen, Faye Ward. Lançado
em 26 de outubro de 2015, 1:46:54.)
O artigo de Maria Zina Abreu: Luta das mulheres pelo direito de voto: movimentos

sufragistas na Alemanha e nos Estados Unidos (2002), a autora abrange como se deu o
movimento feminista pelo sufrágio nesses dois países trazendo importantes reflexões
acerca de duas mulheres que representaram o universo feminino, Olympe de Gouges e
Mary Wollstonecraft, ambas através de suas obras incentivaram outras mulheres a
reivindicar seus direitos.
Mônica Karawejczyk no artigo intitulado: As Suffragettes e a luta pelo voto
feminino (2013) explora como se deu a luta pelo voto feminino no Reino Unido, as
mulheres desse movimento foram hostilizadas devido ao seu comportamento, a autora
demostra como se deu o início do movimento até a conquista do direito do voto, o artigo
traz diversas imagens que representam essa luta das mulheres.
Juciane de Gregori em Feminismos e resistência: trajetória histórica da luta
política para conquista de direitos (2017) aborda como foi o caminho percorrido pelos

382

movimentos feministas na luta política em prol de igualdade, destacando as conquistas
adquiridas e colocando em evidência as trajetórias que ainda estão por vir.
O artigo intitulado: Direitos políticos, igualdade de gênero e democracia: uma
resenha sobre o filme “As Sufragistas” (2016), de Marta Batalini e Luiz César de
Machado Macedo reflete sobre o tema central do filme, a igualdade de gênero e a
democracia que as sufragistas buscavam através do movimento feminino no Reino Unido.
O artigo discute como o assunto foi abordado no filme e qual a relevância dessa discussão
para a sociedade atual.
Leiliane Grubba e Kimberly Monteiro descrevem no artigo A luta das mulheres
pelo espaço público na primeira onda do feminismo: de suffragettes à sufragistas (2017)
a primeira onda do movimento feminista no filme As Sufragistas, as autoras abordam a
relação do filme com o cinema e demostram que através das cenas do filme é possível
retratar a realidade ao qual as mulheres eram submetidas.
Em seu trabalho final de curso, Por um olhar opinativo: temática feminista em
filmes e críticas de cinema (2016), Vinícius Brandão analisa como se deu a recepção de
alguns filmes feministas por parte da crítica especializada, dentre eles, As Sufragistas. O
autor situa algumas críticas e diz que o filme é um convite à luta pelo feminismo. Através
de sua pesquisa em meios especializados como a rádio NPR, Brandão relata algumas
situações no filme que deixaram a desejar, o roteiro, por exemplo, de acordo com a crítica
ele foi fraco, pela relevância do filme poderia se esperar mais.
O site Coisa de Cinéfilo.com, por Wanderley Teixeira, redator, produz críticas à
produção de As Sufragistas, no sentido de que o filme poderia ser uma das melhores
tramas relacionadas ao movimento sufragista, porém a diretora Sarah Gavron conduziu
os acontecimentos da película de uma forma didática e previsível, tornando o filme fraco
e “emocionalmente frio”. Devido a isso o filme não teve uma boa recepção nos Estados
Unidos, assim como não recebeu muito prêmios. (https://coisadecinefilo.com.br/criticaas-sufragistas/)
O Jornal NH, com sessão intitulada Sétima Arte, fez uma reportagem com Júlia
Manzano, redatora, trazendo importantes contribuições sobre o filme As Sufragistas, para
a autora o filme foi importante para a sociedade, pois representa a falta de privilégios que
a mulher possuía, o modelo de sociedade patriarcal contribuía para que a mulher não
pudesse ter direitos e vivesse sempre em função dos homens, aumentado o machismo. A
autora relata também que apesar das contribuições da película, ele fracassou no sentido
de não representar a luta das mulheres negras no movimento, de acordo com ela a
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população negra em Londres é a maior do país, o filme desconsiderou essa questão e
ainda criticou o fato de na foto oficial da capa do filme, todas as protagonistas usam uma
camiseta com os seguintes dizeres “prefiro ser uma rebelde do que uma escrava”, frase
de Emmeline Pankhurst, com isso desconsidera-se a opressão sofrida pelos escravos
através

dos

brancos.

(Jornal

NH,

https://www.jornalnh.com.br/2015/12/blogs/entretenimento/setima_das_artes/256196critica-as-sufragistas.html).
Alguns filmes sobre o movimento sufragista e outros movimentos femininos
também emergiram na mesma década que As Sufragistas, tais como Mulheres Divinas
(Petra Biondina Volpe, 2017), a trama representa a Suíça no ano de 1970, no qual as
mulheres ainda não tinham direito ao voto, assim como na película analisada em questão,
em Mulheres Divinas, a protagonista também é casada, tem filhos e não é engajada a luta
política, após decidir trabalhar fora e o marido não permitir, ele decide buscar não só os
seus direitos, mas o de todas as mulheres, com isso inicia-se também sua luta pelo direito
de voto.
O filme Suprema (Mimi Leder - 2018), baseado em fatos reais representa uma
juíza Ruth Bader Ginsburg, nos EUA, primeira mulher a ocupar a cadeira na suprema
corte americana na década de 90. Quando ingressou na faculdade de direito na década de
50 foi uma das primeiras a ingressar na carreira jurídica. Defendia causas ligadas a
desigualdade de gênero e direito das mulheres. Ruth teve um papel importante na
aquisição de leis em defesa das mulheres.

5 HIPÓTESE
O filme As Sufragistas trouxe-nos reflexões importantes a respeito da luta das
mulheres por seus direitos, muitas batalhas tiveram que ser vencidas a fim de superar as
barreiras impostas pela sociedade machista, foram anos de resistência até as mulheres
conseguirem se impor no mundo contemporâneo, a luta ainda não acabou, ainda há muitas
batalhas a serem travadas no intuito de tentar acabar com a desigualdade de gênero.
Através da análise do filme e das críticas recebidas pode-se observar que ele foi um
convite ao feminismo. Após várias críticas ao cinema sobre o fato das mulheres serem
excluídas dos grandes papéis, de terem participações insignificantes no cinema mundial,
houve uma “enxurrada” de filmes feministas na década de 2015 a 2020. Filmes que
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traziam a mulher como personagem principal, destacando suas lutas diárias, conquistas,
representando a mulher do passado e o preconceito a que estavam expostas, a mulher
moderna, que precisou vencer muitos obstáculos para conseguir atingir os objetivos.
No filme As Sufragistas apesar da crítica desvalorizar o roteiro, contestar a trama, que
nem sequer citou a situação das mulheres negras, o filme trouxe reflexões importantes
acerca do papel das mulheres na sociedade, reforçando as contribuições das sufragistas
na sociedade moderna e mencionado ao final do filme as conquistas do voto pelas
mulheres em cada país e os países que esta luta ainda continua.
A hipótese desta pesquisa é evidenciar que o filme representa a luta das mulheres em
busca de seus direitos, não só o de voto, mas a igualdade de gênero, a democracia e a
defesa das minorias, em um contexto em que a mídia apontava que o cinema não favorecia
as mulheres, desta forma em manifesto a essa premissa o cinema promoveu uma série de
filmes feministas, dentre eles As Sufragistas. O filme propõe um resgate histórico através
da ficção a fim de aproximar o público com a história de conquistas das mulheres, fazendo
um apelo para que todas lutem pela igualdade. Entretanto a película só evidencia a luta
das mulheres brancas, as negras não aparecem na trama, a crítica especializada vê esse
erro como sendo muito grave, a sociedade inglesa, especificamente Londres, era uma das
maiores comunidades negras do país.

6 REFERENCIAL TEÓRICO-METODOLÓGICO

A perspectiva teórica será através da Nova História Cultural, campo da pesquisa
historiográfica que ganhou força no fim do século XX e trouxe uma interdisciplinaridade
e várias possibilidades de pesquisa para os historiadores, os campos de interesses
abrangem a cultura, expressões artísticas, literatura, a ciência, a sociedade, os sujeitos
históricos, enfim, a História Cultural passa a se preocupar não só com os sujeitos que
produzem cultura, mas também com aqueles que a recebem, as massas. De acordo com
Pesavento “(...) Uma das características da História Cultural foi trazer a tona o indivíduo
como sujeito da história, recompondo histórias de vida, particularmente daqueles egressos
das camadas populares”. (PESAVENTO, 2005, p.71).
A História Cultural, bastante difundida a partir de 1970, mudou principalmente a
postura do historiador, as novas pesquisas a partir desse campo, abordavam as práticas,
as representações, o imaginário, a sensibilidade, a narrativa, a ficção. (ROIZ, 2008).
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Sandra Pesavento foi umas das precursoras desse novo campo no Brasil, em seu livro
História e História Cultural (2005), a autora explicita as principais mudanças ocorridas
na pesquisa histórica. Pesavento analisa que na História Cultural o modo como o
historiador lida com os conceitos citados acima é parte fundamental na essência dessa
nova fase da historiografia. Se antes as fontes eram predominantemente documentais,
agora, outras possibilidades foram adotadas como: fontes orais, audiovisuais,
manifestações culturais, literatura. Pesavento analisou esse período da seguinte maneira

Em termos gerais, pode-se dizer que a proposta da História Cultural
seria, pois, decifrar a realidade do passado por meio das suas
representações, tentando chegar àquelas formas, discursivas e
imagéticas, pelas quais os homens expressaram a si próprios e o mundo.
(PESAVENTO, 2005, p. 22).

Desta forma os recursos audiovisuais têm se tornando nas últimas décadas como
um dos principais objetos no campo da pesquisa da História Cultural, principalmente os
filmes, através deles pode-se perceber os processos históricos, aspectos da sociedade, o
pensamento crítico do diretor sobre determinada época. Marc Ferro em seu livro O filme,
uma contra análise da sociedade?(1976) atribui o filme como uma fonte importante na
análise dos processos históricos e descreve este como fator importante na análise da
sociedade. Para Ferro a maior contribuição ao analisar um filme é o que o historiador
pode ver além daquelas cenas reproduzidas, visto que um filme extrapola o conteúdo ali
proposto. (KORNIS, 1992, p. 243,244) Mônica Kornis escreveu sobre o autor Marc Ferro
em um artigo para revista Estudos Históricos em 1992 e analisou da seguinte forma o
pensamento desse historiador

Seu objetivo é examinar a relação do filme com a sociedade que o
produz/consome, articulando entre si, realização, audiência,
financiamento e ação do Estado, isto é, variáveis não cinematográficas
(condições de produção, formas de comercialização, censura etc.), e a
própria especificidade da expressão cinematográfica. O método de
articulação dessas variáveis excede assim a tradicional abordagem das
ciências humanas, e daí a importância do trabalho interdisciplinar de
historiadores, linguistas, sociólogos e antropólogos ao qual Ferro se
referia em seu artigo nos Annales em 1968. (KORNIS, 1992, p. 244).

Um dos grandes divulgadores da História Cultural foi Roger Chartier, em seu livro
A história cultural entre práticas e representações (1988), para ele sua principal intenção
no livro é em "identificar o modo como em diferentes lugares e momentos uma

386

determinada realidade social é construída, pensada, dada a ler”. (MIRANDA, 1989,
p.150). Chartier analisa que os indivíduos em suas relações são “são moldados, de
diferentes maneiras em diferentes situações, pelas estruturas de poder”. (MIRANDA,
1989, p.150). Desta forma o autor analisa que as interpretações da sociedade são
determinadas por um conjunto de orientações sociais, culturais, que levam o indivíduo a
pensar e agir de determinado modo. (MIRANDA, 1989).
Em um artigo publicado em uma revista “O mundo como representação” (1991)
Chartier descreve esse novo olhar na historiografia através das representações, para ele
A história é, pois, convidada a reformular seus objetivos (recompostos a partir
de uma interrogação sobre a própria natureza do político), suas frequentações
(privilégio concedido ao diálogo travado com a ciência política e a teoria do
direito) e, mais fundamentalmente ainda, seu princípio de inteligibilidade,
destacado do “paradigma crítico” e redefinido por uma filosofia da
consciência. (CHARTIER, 1991, p. 175).

Roger Chartier trouxe conceitos importantes para a História Cultural, o de
práticas e representações, de acordo com ele a cultura pode ser analisada entre esses
dois polos, o de objetos construídos através das práticas e de sujeitos “produtores e
receptores” construídos através das representações, que significariam respectivamente
ao “modo de fazer” e ao “modo de ver”. (BARROS, 2005, p. 131). Barros em seu
artigo discute sobre práticas e representações
As noções complementares de “práticas e representações” são bastante
úteis, porque através delas podemos examinar tanto os objetos culturais
produzidos como os sujeitos produtores e receptores de cultura, os
processos que envolvem a produção e difusão cultural, os sistemas que
dão suporte a estes processos e sujeitos, e por fim as normas a que se
conformam as sociedades quando produzem cultura, inclusive mediante
a consolidação de seus costumes. (BARROS, 2005, p. 135)

Desse modo as representações se referem ao “modo de pensar” e “sentir”, coletivas
ou não das produções culturais, de acordo com Le Goff a representação “engloba todas e
quaisquer traduções mentais de uma realidade exterior percebida”. (LE GOFF, 1994, p.11
apud BARROS, 2005, p. 135).
Destarte, esta pesquisa observará o modo como se deu a representação do
movimento feminino no filme As Sufragistas e como foi sua recepção por parte da crítica
especializada. Pretende-se evidenciar como a direção/produção procurou apresentar os
fatos históricos na película, quais foram os objetivos ao dirigir um filme falando sobre
mulheres, qual mensagem quis passar, qual o motivo de escolher uma equipe
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predominantemente feminina para trabalhar no filme. A análise também irá salientar as
críticas que o filme recebeu, tanto por parte da crítica especializada, como através dos
trabalhos acadêmicos que surgiram após a estreia do filme.
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SENTIDOS DA UNIDADE: O RIO SÃO FRANCISCO E A
IDENTIDADE NACIONAL NOS ANOS 1930-40

Flávio Dantas Martins230
RESUMO: Este trabalho investiga a hipótese de que o epíteto de rio da unidade nacional,
criado para o Rio São Francisco nos anos 1920 e 1930, sintetizava um consenso de
pesquisa que entendia ser o vale o espaço privilegiado da formação nacional. Esse
consenso de pesquisa era construído em uma sequência de textos que autorizava autores,
obras e citações de modo a legitimar políticas de aproveitamento econômico regional
orientadas por um projeto de meio técnico-científico. Para verificação desta hipótese,
consultou-se livros, atas parlamentares e relatórios oficiais do período. Trata-se de uma
pesquisa de história do uso público da memória, especificamente da memória do vale
utilizada como esteio da identidade nacional.
Palavras-chave: Rio São Francisco - Memória - Identidade Nacional
Introdução
Este texto pretende refletir porque, num país de muitos rios e bacias hidrográficas,
um deles em particular ganhou o epíteto de rio da unidade nacional. Além de argumentos

geográficos, a escolha do Rio São Francisco como rio da unidade nacional viria de um
peculiar papel histórico, distinto dos fronteiriços Paraná e Amazonas. Como o São
Francisco foi construído como o rio da unidade nacional é a questão que este texto se
propõe a pensar. Por quê esse rio? De que modo?
A hipótese que se pretende construir para pensar essas questões é a seguinte: nos
anos 1930 e 1940 foi criado um consenso de pesquisa em torno de uma memória que
identificava no Rio São Francisco a razão da unidade nacional. Especial em relação aos
demais, o rio deveria merecer prioridade na implementação de políticas de
aproveitamento econômico voltadas à navegação, colonização e produção de energia.
Para justificar a planificação econômica alguns escritores lhe conferiram um papel
histórico essencial na narrativa nacional. Além de objeto da engenharia e da geografia, o
rio passa a ser estudado pelo historiador. O movimento intelectual de criação de um
consenso de pesquisa foi acompanhado por demandas sociais que levaram à
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materialização de políticas de aproveitamento econômico do Rio da unidade nacional na
CVSF231 e na CHESF232. A CHESF atuava com produção hidrelétrica para atender à
demanda crescente por eletricidade num momento em que colapsava o sistema energético
do país baseado em pequenas hidrelétricas e termelétricas. A CVSF priorizaria a
colonização interna e o estabelecimento de um agropecuária científica e se
responsabilizaria pela regularização fluvial do vale, necessária para a prevenção de
grandes enchentes e para manutenção das condições de navegabilidade do canal. A
navegabilidade do São Francisco ganhou importância com a suspensão da navegação de
cabotagem durante a guerra submarina entre países do eixo e aliados no Atlântico sul
Para sustentar essa hipótese é preciso recorrer a uma história do uso público das
memórias construídas em torno do Rio São Francisco como eixo da unidade nacional. O
método consistiu em leitura e fichamento de textos sobre o vale que circularam nos anos
1930 e 1940 e na identificação das diferenças interpretativas, dos consensos, das citações
recorrentes legitimadoras de argumentos, dos autores canonizados como especialistas. Os
vestígios selecionados foram os livros, por serem considerados, na cultura impressa,
como textos mais definitivos que a imprensa, por buscarem realizar sínteses e
interpretações mais abrangentes, fornecendo sentido para um conjunto de fatos descritos

e ideias. Estes livros, em geral de caráter técnico ou científico, majoritariamente escritos
por engenheiros, tratavam do aproveitamento econômico do Rio São Francisco, mas
traziam alguns capítulos em que é possível acompanhar o uso público da memória
construída para o vale. Ao contrário da imprensa, os livros formam um conjunto mais
homogêneo e restrito de vestígios, o que possibilita perceber as diferenças e as mudanças
das ideias à medida em que eles eram publicados. O mercado de livros era restrito no
período, concentrado na capital federal, e permite uma visão panorâmica de um debate
chamado por alguns historiadores de questão hidráulica, que englobava o conjunto dos
problemas tratados no espaço público acerca do aproveitamento e gestão das águas do
país desde a Comissão de Estudos de Forças Hidráulicas do Serviço Geológico e
Mineralógico do Brasil, de 1907, incorporado ao Ministério da Agricultura com a criação
231

A Comissão do Vale do São Francisco foi um órgão autônomo diretamente subordinado à Presidência
da República criado pela lei n. 541, de 15 de dezembro de 1948. Foi extinta pelo decreto lei n. 292 de 28
de fevereiro de 1967, substituída pela Superintendência do Vale do São Francisco (SUVALE). Extinta a
SUVALE, a lei 6.088 de 16 de julho de 1974 criou a Companhia de Desenvolvimento do Vale do São
Francisco e do Parnaíba (Codevasf). A CVSF tinha uma vaga função de promover o aproveitamento
econômico do vale nos aspectos da colonização, irrigação, navegação e produção hidrelétrica.
232
A Companhia Hidrelétrica do São Francisco foi criada pelo decreto-dei nº 8.031 de 3 de outubro de
1945, ainda no Estado Novo, como uma sociedade anônima de capital aberto. Tornou-se subsidiária da
Eletrobras com a criação desta em 1960, vinculada ao Ministério de Minas e Energia.
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deste em 1909, nos anos 1920 (CÔRREA, 2003, 113-114). Procurou-se ler como esses
livros construíam memórias para um Rio que seriam centrais em uma identidade nacional.
As memórias produzidas compartilhavam determinadas convenções, valores e temas que
se orientavam por um projeto de meio técnico-científico. Ao mesmo tempo, havia
diversas interpretações distintas e antagônicas sobre o sentido da unidade nacional.
Dois conceitos estruturam o texto, o de consenso de pesquisa e o de projeto de
meio técnico-científico. O primeiro serve para pensar como foi criado um sistema de
textos, autores e citações que servia para legitimar uma política pública. Esse consenso
de pesquisa foi formado nas décadas de 1930 e 1940 e reitera, na rede de textos e autores,
determinados valores, crenças e memórias, transversais às ideologias políticas. O segundo
conceito, projeto de meio técnico-científico, define o projeto que orienta os escritos.
Tanto o consenso de pesquisa quanto o projeto de meio técnico-científico servem para
definir uma geografia imaginária e se expressam através de uma memória. À partir desses
conceitos, estrutura-se o texto que segue do seguinte modo: primeiro, argumenta-se que
nos anos 1930 e 1940 se formou no Brasil um consenso de pesquisa em torno do epíteto
de rio da unidade nacional que expressava uma memória na qual o vale sertanejo seria o
eixo geográfico da identidade nacional. A seguir, se discute a aplicabilidade do conceito

de projeto de meio técnico-científico como orientador de uma narrativa para o vale. Ao
final, na conclusão do texto, apresentam-se as características dessa memória construída
para o rio da unidade nacional.

Um consenso de pesquisa para o vale do São Francisco

Discutindo o orientalismo, o crítico estudunidense-palestino Edward Said afirma
que o acúmulo de conhecimento especializado é lento, não é aditivo e cumulativo, mas
trata-se de um processo de sedimentação seletiva, deslocamento, eliminação, rearranjo,
insistência, dentro de um consenso de pesquisa. A autoridade do orientalismo provém da
“citação restauradora de uma autoridade anterior”. O orientalista é o erudito que examina
fragmentos textuais, os edita e arranja como um “restaurador de velhos esboços” (SAID:
2007, 245). Para analisar novos materiais eles recorriam a empréstimos de predecessores
de suas ideologias, teses, perspectivas, na forma de paráfrases e citações. Eruditos
atualizavam especialistas passados e preferiam estes “ao que seus olhos e mentes lhe
mostravam de maneira imediata” (SAID, 2007: 245). Acrescenta-se que esse processo de
sedimentação, na forma de publicação de livros novos, que citavam os antigos, se fazia
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através da retirada das citações de seu contexto e de sua recontextualização, onde ocorria
um ganho, na expressão de Ricoeur (1969: 51), de um mais-valor de sentido. A citação
seria, por si só, um processo de interpretação onde há acréscimo de sentido (MICHEL,
2017)
O Rio São Francisco não é o Oriente, mas a noção de consenso de pesquisa que
estrutura o Orientalismo pode ser adaptada para pensar sua geografias imaginárias. A
primeira diferença é que enquanto Said demonstra como o orientalista o constrói um topos
de um sujeito que é estrangeiro, estranho, na escrita do São Francisco o habitante do vale
é ao mesmo tempo um outro e um idêntico. Os sertanejos atrasados do vale representam
a identidade nacional, preservada no arcaísmo graças ao isolamento. Mas,
simultaneamente, essa identidade nacional era uma essência pertencente ao passado. A
temporalidade distinta dos habitantes do vale se expressa na frase de Euclides da Cunha
(1966: 231): “não no-los separa um mar, separam-nos três séculos”. Esvaziado de sua
historicidade, o são-franciscano contemporâneo dos escritores de 1930-1940 era visto
como atrasado, mas possuía a capacidade de adaptação e de grandes esforços, que
poderiam ser produtivos para a nação se dirigidos por uma disciplina científica.
A motivação colonizadora também aproxima o orientalismo e a questão do São

Francisco. Durante o Estado Novo, na Marcha para Oeste, era corrente a noção de
imperialismo intra-fronteiras, significando que o Estado, identificado com o litoral e suas
capitais, conquistaria os territórios para a formação de colônias agropecuárias dentro do
suas fronteiras (COELHO: 2010). Havia, diziam, o risco de que, se o Brasil não o fizesse,
um país imperialista o faria. Para ser colonizável, era preciso que o Rio São Francisco
fosse incapaz de auto-governo. Daí a constituição de uma memória que enfatizava que o
rio havia sido espaço de integração e trânsito entre norte e sul no período colonial, mas
que estagnara no arcaísmo técnico e se encontrava isolado no presente, pelo abandono
sofrido por seus habitantes.
Enquanto o Orientalismo lidava com civilizações históricas, os escritos sobre o
São Francisco davam muita importância à natureza. Seguindo naturalistas e românticos
do século XIX, enfatizam a identificação entre nação e natureza, reiteravam o rio como
caminho natural. Ler Saint-Hilaire (2004), Castro Alves (1976) ou George Gardner
(1975), poetas e naturalistas do século XIX, sugere que o Rio São Francisco em sua maior
parte era identificado como sertão, espaço sem civilidade, sem cultura, onde a natureza
se impunha, imponente, sobre a pequenez do homem. Por outro rompendo com eles,
acentuam o aspecto histórico da construção da unidade política ou étnica do país no eixo

393

do vale. Concordando com o historiador Simon Schama (1996), a natureza não se nomeia,
sendo sempre representada pela ótica da cultura. É a cultura, ele continua, que nos instrui
sobre quais sentimentos devemos ter frente a florestas, desertos, águas. O recurso aos
elementos naturais nos processos de formação da identidade nacional foi uma estratégia
para naturalizar Estados que se ressentiam de não possuir uma história de longa duração.
Estados precisariam recorrer à natureza para buscar sua essência nacional, recorrendo a
florestas, animais, topografias e rios (SCHAMA, 1996).
Para configurar o sentido de Rio São Francisco como rio da unidade nacional foi
preciso transformar o rio-natureza dos naturalistas e românticos do século XIX em um rio
histórico. Nos anos 1930 os rios já eram descritos como espaços históricos, quase sujeitos
da história, como foi o caso do Tietê (DINIZ, 2013) e do São Francisco, responsáveis
por “levar” os bandeirantes baianos e paulistas para o interior. Na década de 1920 o
engenheiro Vicente Licínio Cardoso (1933) fez um diagnóstico nesse sentido ao dizer que
o São Francisco era um “rio sem história”, pois a mesma não havia sido escrita.
Vicente Cardoso (1933) estabeleceu o epíteto de rio da unidade nacional em duas
conferências feitas nos anos 1920 e publicadas postumamente. Sua argumentação
mobilizava a memória do rio para legitimar a escolha por determinas políticas públicas

em detrimento de outras. O rio da unidade mereceria prioridade em obras de navegação
em relação à ferrovia entre Belém e Pirapora anunciada pelo governo federal
(CARDOSO, 1933: 37). Polemizando com aqueles que atribuíam a unidade política do
Império à coroa, à escravidão ou à religião, quando a tendência continental na América
Latina era a fragmentação política, Cardoso afirmou que o São Francisco teria conectado,
no passado, norte e sul, dando homogeneidade ao país antes de sua independência.
Embora construa uma memória em que o Rio São Francisco é determinante para a
unidade nacional, ela se baseia menos em uma narrativa e mais em polêmica e retórica.
Cardoso, aliás, justifica a ausência da narrativa, já que o São Francisco é um “rio sem
história” porque inexiste documentação serial que permita escrevê-la. Em suas palavras:
“não ha historia sem sequencia, e do povoamento e penetração do valle do S. Francisco
ficaram-nos apenas depoimentos isolados, dados escassos ou detalhes insignificantes”
(CARDOSO, 1933: 27).
A indissociação entre política pública e memória seria a tônica do debate sobre
aproveitamento econômico do vale que ganharia força nos anos seguintes, onde o papel
histórico exercido pelo Rio era justificativa para que se investisse recursos no mesmo.
Como destaca Durval Muniz de Albuquerque Júnior para o Nordeste, um espaço que

394

preservava a essência da cultura nacional mereceria maior atenção pública em termos de
recursos a serem aplicados na região segundo critérios científicos e técnicos, por
intermédio, claro, das oligarquias autóctones (ALBUQUERQUE JÚNIOR, 2009). O São
Francisco, como o Nordeste, associado à zona da mata açucareira ou ao semiárido, seria
um espaço tradicional, arcaico, mas autêntico e nacional, portanto, carecia de ação pública
para sua modernização.
Para fundamentar sua memória, Cardoso se baseia numa constelação de autores,
estrangeiros, Spix e Martius, Saint-Hilaire, Halfeld, Carlos Krauss, Liais, M. Roberts,
mas também nacionais, como Teodoro Sampaio, Diogo de Vasconcelos, Basílio de
Magalhães, Calógeras, Borges de Barros, Capistrano de Abreu, João Ribeiro e Euclides
da Cunha. Algumas citações feitas por Cardoso tornariam-se célebres nos anos
posteriores pois seriam a própria confirmação, dada por grandes autores, da tese do rio da
unidade nacional, o que quase dispensava novas investigações. De Capistrano de Abreu
extraía a frase que o São Francisco era um “condensador de gentes”. Destaca-se que
Abreu dava importância à complexa rede hidrográfica de vales no Brasil e não destacava
um em especial, exceto, por sua demografia. Do historiador João Ribeiro, a frase pinçada
de seu compêndio didático de história do Brasil: “Excluido o mar, caminhos de todas as

civilizações, o grande caminho da civilização brasileira é o Rio de S. Francisco”
(RIBEIRO, 1901: 111). Euclides da Cunha teve um tratamento mais delicado. Cardoso
atribuía a ele o descobrimento do papel do rio na unidade nacional. Mas, havia o
inconveniente de autor de Os Sertões tratar de unidade racial: “o grande rio erigia-se desde
o princípio com a feição de um unificador étnico” (CUNHA, 1966: 159). Sem esconder
ao leitor o procedimento, Cardoso alterou a citação: quando Euclides da Cunha (1966:
161) escreveu que “aquela rude sociedade [do vale do São Francisco], incompreendida e
olvidada, era o cerne vigoroso da nossa nacionalidade”, Cardoso (1933: 34) substituiu o
“nacionalidade" por “unidade política”.
Após serem publicados, os textos de Cardoso tornaram-se referência comum nos
escritos do aproveitamento econômico do vale. O “rio sem história” ganhou,
historiografia, como História do São Francisco de Medeiros Neto (1941), memória, caso
de Cavalcanti Proença (1944) e uma mistura de ambas, caso de Carlos Lacerda (1964,
original de 1938). Os engenheiros faziam capítulos de história antes de debater
navegação, colonização e potencial elétrico, como os exemplos de Luís Flores de Morais
Rego (1945), Geraldo Rocha (1940) e Agenor Miranda (1941).
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A crescente quantidade de livros sobre o Rio São Francisco fazia parte de um
processo de uma expansão do mercado livreiro no país. Muitos deles foram publicados
pela Companhia Editora Nacional, símbolo dessa expansão (TOLEDO, 2010). Ao mesmo
tempo, os livros expressam no interesse no tema do aproveitamento econômico e tinham
uma dimensão pragmática. Os autores dos textos debatiam problemas sócio-econômicos,
atraso, pobreza e arcaísmo da produção regional; discutem projetos relacionados a
colonização com imigrantes europeus ou mão de obra nacional, exaltam o potencial
supostamente ilimitado da produção hidrelétrica do vale, acentuam a navegabilidade do
rio com algumas obras de correção, ufanam do potencial agrícola do vale para algodão e
arroz e suas riquezas minerais.
Duas importantes mudanças conjunturais pressionaram por uma atenção especial
para o Rio São Francisco. A primeira delas foi a crise do abastecimento energético de
grandes cidades brasileiras. A crescente demanda por eletricidade no país para
abastecimento doméstico e industrial, à partir dos anos 1930, levou à obsolescência do
sistema de pequenas hidrelétricas e termelétricas. A situação de Recife era
particularmente dramática e enxergavam em Paulo Afonso uma solução de energia
abundante e barata para indústria e expansão do mercado (CORRÊA, 2003). A escala da

construção e a composição orgânica do capital de uma grande usina hidrelétrica tornava
plausível a criação de companhia de capitais mistos. O contexto mundial da década de
1930 favorecia a iniciativa estatal na economia. Uma articulação de setores oligárquicos
regionais, liderada pelo ministro da agricultura, Apolônio Sales, obteve um decreto do
final do Estado Novo criando a CHESF, transformada em realidade nos governos de
Eurico Dutra e Jucelino Kubitschek, quando foi inaugurada a primeira usina hidrelétrica
no vale (PAULA, 2017).
O programa da Marcha para Oeste, peça de propaganda de escassas iniciativas
colonizatórias do Estado Novo (COELHO, 2010) também pode ser colocado como um
elemento importante para a formação desse consenso em torno do São Francisco. A
canonização de Euclides da Cunha, visto como o primeiro escritor nacional no período
do Estado Novo, expressa essa atenção dada ao tema da interiorização do país para
conquista dos seus territórios internos numa bandeira moderna. Aquilo que estava como
projeto há muito, a civilização do território conquistado, parecia factível no Estado Novo
(ABREU, 1998). Os intelectuais debatiam qual “oeste” do país deveria ser integrado à
civilização litorânea: Mato Grosso, Goiás (COELHO, 2010) e São Francisco poderiam
ser o oeste almejado (ROCHA, 1941).

396

Por fim, a tese de Cardoso parecia se confirmar pela história com a Segunda
Guerra Mundial. O torpedeamento de navios brasileiros por submarinos alemães e o
engajamento ao lado dos aliados causaram a suspensão da navegação de cabotagem e à
busca por alternativa de transporte seguro. O vale da unidade nacional parecia cumprir
novamente. Os escritores da unidade nacional não perderam a oportunidade. No pósguerra, foi incorporado no consenso de pesquisa que o Rio São Francisco teria
desempenhado, mais uma vez, um relevante papel no esforço de guerra do país (BRASIL
- COMISSÃO DO VALE DO SÃO FRANCISCO, 1955).
O consenso em torno da ideia de rio da unidade nacional foi um processo de
reiteração do epíteto através um conjunto de livros publicados. O significado dessa
unidade e a memória decorrente da interpretação, todavia, mudavam: enquanto Cardoso
destaca o aspecto social e econômico que fundamentava a unidade política, o engenheiro,
jornalista e latifundiário baiano com origem no vale, Geraldo Rocha, radicalizava a ênfase
euclidiana no tema étnico-racial. Para ele, o são-franciscano era a sub-raça nuclear na
futura raça brasileira (ROCHA, 1940). À partir de Cardoso, conhecer o Rio São
Francisco, se não dispensava algum tipo de viagem, exigia a leitura de textos
fundamentais sobre ele, a exemplo de À margem da história do Brasil de Cardoso, Os

Sertões, e depois de 1945, O Rio de São Francisco de Geraldo Rocha.
Essa transformação no consenso de pesquisa foi motivada pela criação da CVSF.
Ao contrário da CHESF, gestada num período ditatorial, sem grande pluralidade
ideológica, a CVSF resulta de um projeto de lei aprovado por unanimidade, mas que
motivou grandes debates e acirradas divergências entre udenistas, trabalhistas,
comunistas, conforme atas parlamentares de 1947. Os deputados eram uníssono na tese
da unidade nacional e no aproveitamento econômico do rio da unidade nacional, embora
não se entendessem em temas fundiários, trabalhistas e no papel do latifúndio (BRASIL
- COMISSÃO DO VALE DO SÃO FRANCISCO, 1955). Citavam os mesmos livros,
baseavam-se nos mesmos especialistas. O consenso de pesquisa havia sido modificado.
Antes do Estado Novo havia uma ideia de que o Rio cumprira um papel histórico ao
permitir a unidade, fosse política ou étnica. O vale estava abandonado, em que pese
cumprisse grandes papéis históricos. Quando a CVSF era ou um projeto de lei aprovado
ou uma realidade, inclusive orçamentária de 1% da receita da União, os problemas
mudaram e o consenso se transformou. Cardoso deu espaço para Geraldo Rocha. Este
preenchia lacuna do rio sem história com vantagem sobre Cardoso, pois apresentava uma
narrativa sobre conquista, ocupação e etnografia do vale em alguns capítulos, sucedidos
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de aprofundado debate técnico. Os tecnocratas da CVSF recomendavam o livro ao mesmo
tempo em que consideravam sua proposta de sistema de eclusas como engenharia
ultrapassada (LOPES, 1955). Cardoso continuava a aparecer com citações, ao lado de
Euclides da Cunha e de Teodoro Sampaio (1936), mas Rocha passou a ocupar o centro
do consenso de pesquisa, seguido por Jorge Zarur (1947) e Agenor Miranda (1941). A
ideia de unidade mudou de significado nos textos dos técnicos da CVSF, seguindo a
narrativa de decadência econômica e degradação ambiental do vale de Geraldo Rocha: a
unidade era um dado do passado, ameaçado no presente, e transformado em projeto. Um
novo epíteto foi criado: rio da integração (LOPES, 1955).
Esse consenso de pesquisa construído ao longo da história pode ser sintetizado na
fórmula de um projeto de meio técnico-científico como guia de orientação dos processos
de aproveitamento econômico do vale do São Francisco. Construído à partir de escritos
do geógrafo Milton Santos (2013), o conceito tenta combinar análises da fase madura do
pensamento desse autor. Segundo ele, a paisagem seria a natureza, à partir da qual se
produz o espaço-tempo pela agência humana que a transforma em meio técnico. À partir
das revoluções industriais surge o meio técnico-científico. Este, não sendo uma realidade,
operava como projeto orientador nos escritos sobre o Rio São Francisco. O que motivava

os escritores da questão hidráulica não era, propriamente, uma descrição topográfica ou
uma etnografia, mas um desejo de um futuro de progresso, de governança do espaço
ribeirinho pela lógica do capitalismo moderno. Não aparecia nos uma narrativa do tempo
lento real dos habitantes do Rio, mas a projeção de tempo futuro desejado. É uma estranha
ciência essa geografia do que ainda não existe. O Vale não era o que deveria ser, mas era
potência, matéria-prima para algo superior. A retórica dos engenheiros e geógrafos várias
vezes utilizava de ideias religiosas cristãs como a de Terra da Promissão, Êxodo,
profecias e local abençoado.

Conclusão: as memórias para o rio da unidade

A conclusão parcial do percurso dessa investigação é que a construção de uma
memória para uma região a ser planejada nunca logrou um fechamento, antes abriu uma
verdadeira tradição de escritos que apenas multiplica os sentidos dados ao seu passado. É
possível identificar a construção de um consenso de pesquisa quando uma série de
demandas pragmáticas por colonização, navegabilidade e produção hidrelétrica levaram
à criação do Vale do São Francisco como região planejável no interior do Brasil. Esse
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consenso criara uma memória que se orientava por um projeto do meio técnico-científico
que procurava transformar a paisagem primitiva do rio e seus habitantes arcaicos, em um
espaço governado por uma racionalidade científica voltada para acumulação de capital e
controle dos recursos naturais e humanos, a serem governados segundo decisões e
interesses exteriores aos espaços. Para a alocação de recursos que transformasse o projeto
em realidade não bastava imaginar a terra prometida que seria construída pelos técnicos
no vale. Foi preciso, além de um futuro vislumbrado pelo projeto, de um passado
construído como narrativa nacionalista. O prometido rio da integração era uma
possibilidade factível, talvez até lógica, porque no passado ele havia sido o rio da unidade,
embora não houvesse um consenso sobre o que essa unidade significava. Daí que o
aproveitamento econômico do Rio São Francisco terminou por estimular uma memória
do rio da unidade nacional orientada por um projeto do meio técnico-científico.
A memória do rio se confundia com a memória da nação. Capistrano de Abreu,
Euclides da Cunha, João Ribeiro e Vicente Licínio Cardoso foram erigidos, nos anos
1930, como autores que fundamentavam a associação entre o São Francisco e a unidade
nacional, embora somente o último expressara a ideia. No final dos anos 1940, Geraldo
Rocha passou a ser considerado o principal autor na formulação do problema de

aproveitamento econômico do São Francisco no qual a memória do vale e da nação
determinavam seu futuro como meio técnico-científico. O tempo lento vivido pelos
habitantes do vale, de arcaísmo e indolência, conforme uns, de heroísmo e desinteresse,
conforme outros, ou de exploração e miséria, numa ótica comunista, devia, urgentemente,
dar lugar a um meio técnico-científico. Comunistas, fascistas-corporativistas, liberais e
conservadores tinham suas próprias versões do que significava progresso, latifúndio,
unidade nacional e aproveitamento econômico. O rio tinha uma memória, mas não havia
acordo sobre quem eram seus protagonistas, se bandeirantes, missionários, vaqueiros ou
escravizados. Posteriormente, essa memória ganhou ainda mais versões, devido à novas
vozes, algumas delas ribeirinhas, que reivindicavam outras memórias. A tentativa de
criação de uma região levou à fabulação de uma memória para caracterizar sua identidade,
confundida às vezes com a própria identidade nacional. Mas ao tentar produzir uma
memória coletiva para um espaço de modo a homogeneizá-lo, proliferaram versões de
como seria esse passado. O consenso era de fórmulas e conceitos, cujo significado
escondia grande divergência.
O historiador que se deter sobre esse problema poderá perceber que conferir
memórias a um rio pode ser tarefa sempre inacabada. O consenso de pesquisa sobre um
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rio e sua memória em uma narrativa nacionalista precisa ser sempre reconstruído e novos
sujeitos que se mobilizam terminam por alterar a gramática memorial. A distância entre
a memória efetiva dos habitantes do rio e a memória afetiva criada para um rio como um
quase-sujeito são tamanhas que parece que cada novo afluente que surge, o canal se torna
mais caudaloso e suas águas se tornam mais turvas. Muito longe da nascente da
investigação, o historiador concordará com o poeta: “Os rios que passam,/ os rios que
descem,/ já foram cantados / por muitos. (…) Pois que êsses rios/ são rios do espaço/ com
as águas do tempo/ velozes./ Mas se êles corressem/ com as faces passadas,/ presentes,
futuras,/ seriam” (LIMA, 1958).
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A MEMÓRIA QUE FICOU: UM DIÁLOGO ENTRE A
DOCUMENTAÇÃO HISTÓRICA E AS INSCRIÇÕES NA LÁPIDE
DE UM JOVEM AUSTRÍACO NA CIDADE DE GOIÁS (1936)

Frederico Tadeu Gondim233
RESUMO: Esta pesquisa teve início com a localização de um sepultamento no Cemitério
São Miguel da Cidade de Goiás (GO) e os questionamentos despertados pela lápide que
o acompanha e reporta a um jovem austríaco que viveu e faleceu em 1936, na antiga
capital do Estado. Dentre as inscrições dessa lápide, encontram-se dizeres afetuosos
seguidos de uma suástica. Pesquisando no arquivo histórico local a documentação que
traz menções a esse estrangeiro, traçamos uma reflexão sobre sua presença na Cidade de
Goiás, a partir de um diálogo entre tais documentos e as inscrições da lápide (esta, vista
como "derradeira" representação da memória do morto aos vivos). Não há com isso
pretensões de uma leitura definitiva sobre esse rapaz cuja história se cruzou com a da
Cidade de Goiás; antes de tudo, partimos dos interesses e percepções de nosso tempo,
com base também na disponibilidade das fontes, em um exercício aberto de reflexão. Se
atualmente nos intriga encontrar uma suástica em uma lápide, observamos, por outro lado,
e levando em conta o viés da temporalidade, que o estrangeiro foi acolhido pela sociedade
local, que tinha suas próprias preocupações naquele momento.
Palavras-chave: Cemitério; Cidade de Goiás; Suástica.
Introdução
O Cemitério São Miguel da Cidade de Goiás-GO é um espaço sagrado extramuros
inaugurado em 1858 e que esteve a cargo do Hospital São Pedro de Alcântara – ligado à
Igreja – até 1925, quando passou à responsabilidade da antiga capital do Estado de Goiás
(BORGES, 2005). Foi durante uma visita a este campo santo – cujo caráter cristão se
reafirma na presença constante de cruzes, crucifixos e imagens de anjos, Nossa Senhora
e do Cristo na decoração tumular – que nos deparamos com um sepultamento que chamou
nossa atenção. Na quadra 7 do cemitério, observamos um jazigo de pequeno porte, já
abandonado, e cuja lápide se encontra apoiada na representação de um tronco ceifado, o
qual, além de fazer as vezes de cabeceira do conjunto, remete simbolicamente ao fim
prematuro da vida. No pequeno objeto de mármore, os dizeres: “Aqui descança nosso
João Jessl”, seguidos das datas e local de nascimento (13 de agosto de 1903, em
Feldkirchen, Áustria) e falecimento (28 de dezembro de 1936) desse jovem austríaco que
233
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veio a óbito aos 33 anos na Cidade de Goiás; na porção inferior da lápide, uma suástica
(Figuras 1 e 2).
Figura 1 - Jazigo com lápide de João Jessl Figura 2 – Lápide de mármore de João
fixada à representação do tronco ceifado. Jessl, com suástica inscrita em sua porção
inferior.

Fonte: GONDIM, 2017.
Fonte: GONDIM, 2019.

Se atualmente a suástica detém nosso olhar, por haver se fixado no imaginário
social ocidental como um “símbolo nazista”, a tal ponto de desconhecermos – ou mesmo
ignorarmos – seu caráter milenar234 frente às atrocidades do Holocausto, é preciso que
tenhamos o cuidado de pensá-la temporalmente nesse caso; sobretudo, porque, inserida
no contexto cemiterial, ela se vincula à memória que se buscou “oficializar” acerca do
morto naquele momento anterior à Segunda Guerra Mundial (1939-1945) e à efetivação
do extermínio em massa.

234

Para uma melhor noção do caráter milenar da suástica, sugerimos a leitura crítica da catalogação de
pesquisas empreendida por Thomas Wilson no final do século XIX, denominada The Swastika, the Earliest
Known Symbol and Its Migrations (1896). Alertamos que os interesses do autor ainda se voltavam à busca
por um símbolo e significado “originais” ao apresentar as ocorrências da suástica pelo tempo e pelo mundo;
um intuito evidentemente fadado ao fracasso. Para uma melhor compreensão do tratamento a-histórico dado
à suástica em sua apropriação por teóricos raciais no século XIX, assim como de sua inserção por Hitler no
projeto político do partido nazista alemão, sugerimos a leitura de The Swastika: Constructing the Symbol,
de Malcolm Quinn (1994).
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Assim, nosso principal objetivo nesta etapa de nossa pesquisa (ainda em fase de
desenvolvimento) é justamente pensar a presença desse jovem austríaco na Cidade de
Goiás, durante a segunda metade da década de 1920 – a menção mais recuada que
localizamos a Jessl na antiga capital, até o momento, data de 1928 – e primeira metade
da década de 1930. Não pretendemos, com isso, a uma interpretação final de sua presença
na antiga capital do Estado, mas sim a uma reflexão aberta, orientada pelas percepções e
questionamentos de nosso tempo e que leve em conta a disponibilidade das fontes.

Um diálogo com a documentação histórica

Um caminho para pensar a presença de Jessl na Cidade de Goiás é analisando a
documentação em que ele é mencionado, na tentativa de um diálogo com duas
informações que consideramos cruciais na memória que ficou na lápide do jovem
estrangeiro: os dizeres afetuosos (“nosso João Jessl”) e a suástica. A maior parte da
documentação à qual tivemos acesso até agora vem do acervo da Empresa de Força e Luz
de Goiás (razão social: Guedes, Ratto & Cia), a primeira concessionária de energia
elétrica da antiga capital e companhia onde Jessl trabalhou como eletricista (optamos por
esta designação mais genérica, pois é também a mais comum nos documentos; além disso,
não possuímos informações mais consistentes sobre sua formação, sendo o rapaz, vez ou
outra, citado como “engenheiro eletricista” e “mecânico”).
Os documentos em questão encontram-se hoje sob a guarda do Frei Simão Dorvi,
arquivo histórico da Cidade de Goiás, e correspondem em sua maior parte ao material
recebido pela empresa de energia, já que não se retinha segunda via de correspondências
enviadas. Abrangem tanto ofícios sobre assuntos técnicos – como montagens de
equipamentos, especificações de peças – quanto cartas sobre assuntos do cotidiano, que
por vezes, envolviam também algum assunto profissional, a exemplo das
correspondências encaminhadas pelo sócio José Affonso Ratto, que vivia no Estado de
Minas Gerais, ao coronel Joaquim Guedes de Amorim, que permanecia na Cidade de
Goiás.
A partir desse acervo, levantamos alguns pontos que sugerem o acolhimento de
Jessl na Cidade de Goiás a partir de sua importância dentro da concessionária de energia.
Em primeiro lugar, ele atuou em sua área de conhecimento, na Empresa de Força e Luz
da antiga capital, ao contrário de muitos imigrantes que vinham para trabalhar em
fazendas de café, não obstante sua capacitação. Nesse aspecto, Jessl foi mencionado pela
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primeira vez em uma dessas correspondências do cotidiano, em 1928, quando um
comerciante de Inhumas, cidade próxima, solicitou ao amigo, Joaquim Guedes, que
combinasse o preço de uma “bomba” (equipamento) com o “Snr. João Austrico” (sic)
(Figura 3), garantindo-lhe o posterior pagamento. Consideramos, por outro lado, que é a
partir de alguns dos ofícios das empresas que comercializavam artigos e equipamentos
com a companhia que adquirimos uma melhor percepção de sua importância nesta
empresa, já que muitos dos produtos que chegavam, eram escolhidos por ele, como
sugere, por exemplo, uma mensagem da Casa Fotoptica que encaminhava fatura de uma
aquisição feita “por ordem do Snr. Hans Jessel235” (Figura 4).

Em alemão, “Hans” é um apelido possível para Johann; de onde entendemos também o
aportuguesamento “João”. Quanto ao sobrenome grafado com uma vogal excedente (“Jessel”) se tratou
de um erro comum nas correspondências; possivelmente por também soar mais próximo do português.
235
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Figura 3 - Fac-símile de carta que menciona Jessl (1928).

Fonte: Arquivo Frei Simão Dorvi, 2018
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Figura 4 - Fac-símile de nota que acompanha fatura de compra feita por Jessl (1929).

Fonte: Arquivo Frei Simão Dorvi, 2018.

Jessl poderia até não ser o único eletricista da Empresa de Força e Luz de Goiás,
afinal, observando alguns dos contratos que se conservaram no acervo, havia também o
Sr. Oswaldo Duarte, que será retomado mais adiante. De todo modo, o segundo ponto
que, a nosso ver, reforça a importância do jovem estrangeiro ali dentro está ligado ao fato
de que muitos dos produtos de interesse da companhia vinham da Alemanha, por meio
de seus representantes no Brasil, como era o caso da Siemens-Schuckert S.A., e ninguém
dentro da concessionária de energia falava alemão tão bem quanto esse austríaco!
No acervo da companhia, há diversos ofícios recebidos da Siemens-Schuckert
S.A. em São Paulo, e um deles chama a atenção por ser direcionado ao próprio Jessl
(geralmente reportavam-se à Empresa de Força e Luz) e redigido em alemão, acerca de
instruções equivocadas que haviam passado sobre a montagem de uma peça; solicitando
então que a companhia aguardasse o envio do esquema correto (Figura 5). Embora o
acervo não apresente cópias das correspondências encaminhadas, podemos levantar a
hipótese de que Jessl se comunicava com técnicos ou engenheiros alemães dessa empresa,
os quais estariam mais atualizados dos produtos que chegavam da Alemanha. Além desse
ofício, há alguns materiais em alemão como é o caso de um manual sobre disjuntor da
marca (Figura 6). Como falante nativo da língua e conhecedor das especificidades
técnicas desses artigos, ninguém melhor que Jessl para compreender o material e tomar
decisões quanto a tais aquisições.
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Figura 5 - Fac-símile de ofício da Siemens-Schuckert S.A. direcionado a Jessl (1931).

Fonte: Arquivo Frei Simão Dorvi, 2018.

Figura 6 - Fac-símile de manual em alemão sobre disjuntor da Siemens (1935).

Fonte: Arquivo Frei Simão Dorvi, 2018.
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Somado a isso, Jessl foi nomeado para um segundo cargo na concessionária de
energia elétrica, reforçando a confiança nele depositada pelos colegas. Conforme nota
publicada no Diário Oficial da União, em 1935, que tratava de um processo em trâmite
junto ao Conselho Nacional do Trabalho, o rapaz foi um dos membros efetivos
designados para compor a Junta Administrativa da Caixa de Aposentadorias e Pensões da
Empresa de Força e Luz de Goiás, pelos anos de 1935 a 1937 (Figura 7).

Figura 7 - Fac-símile de nota publicada no Diário Oficial da União (1935).

Fonte: Site JusBrasil, 2017. Acesso em: 31/07/2017.

No ano seguinte à publicação, porém, o jovem austríaco que viveu ao menos seus
últimos oito anos de vida na Cidade de Goiás sofreu um ataque cardíaco e não resistiu.
Uma cópia autenticada do registro de seu óbito foi obtida junto ao Cartório de Registro
de Pessoas Naturais e Tabelionato de Notas da cidade (Figura 8), e o teor é curioso. Antes
de pensarmos sobre ele, no entanto, gostaríamos de ressaltar que quem leva a notícia da
morte de Jessl é justamente seu colega de trabalho Oswaldo Duarte; o que sugere não só
que o jovem havia viajado para o Brasil desacompanhado de seus familiares, mas também
reforça a estima de seus colegas, um ponto que julgamos significativo nesta reflexão em
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torno da memória que permanece a seu respeito, com base na documentação em que é
citado e em sua lápide. Assim, o registro informa que:
Aos vinte e oito dias do mês de dezembro de mil novecentos e trinta e
seis, nesta capital de Goiaz, em meu cartório distrital compareceu o
senhor Oswaldo Duarte e exibiu atestado passado pelo senhor doutor
Brasil Ramos Caiado, clínico, de haver falecido hoje, às dezesseis
horas, de colapso cardíaco João Jessel, branco, de trinta e dois anos de
idade, viúvo, eletricista, natural da Alemanha. Não era eleitor. Esse
cadáver vai ser sepultado no cemitério municipal. E para constar lavrei
este termo que lido e achado conforme vai assinado pelo apresentante.
Eu, Maria Lobo (?) Camargo, escrevente em exercício o escrevi e
assino.

Figura 8 - Fac-símile do registro do óbito de Jessl, comunicado por Oswaldo Duarte
(1936)

Fonte: Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Cidade de Goiás, 2017.

A certidão informa erroneamente o falecimento de Jessl aos 32 anos de idade,
quando em realidade faleceu aos 33 anos (tendo nascido em agosto de 1903 e falecido em
dezembro de 1936); apontando-se como causa um “colapso cardíaco”. Um primeiro ponto
curioso é que esse estrangeiro é citado como “viúvo”. Até o momento, não localizamos
quaisquer documentos que indiquem que Jessl tenha se casado no Brasil ou na Áustria.
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O segundo ponto que nos chama atenção – esse mais significativo – é sua
descrição no documento como “natural da Alemanha”. Podemos levantar duas
possibilidades a este respeito: ou se tratou de um simples equívoco da parte de quem
registrou o óbito, ao julgar que, se Jessl falava alemão, logo era natural da Alemanha (não
devemos nos esquecer que próximo à Cidade de Goiás, havia a Colônia alemã de Uvá);
ou, se fosse o caso de o próprio austríaco se identificar assim em vida – não como “natural
da Alemanha”, mas como “alemão” – poderia estar reproduzindo um discurso
pangermanista adotado por muitos alemães e austríacos, o qual almejava naquele
momento a união do “povo alemão” (na prática, a partir da expansão territorial da
Alemanha). Nesse ponto – e aqui tentaremos esclarecer isso de modo bastante breve –
falamos em termos de uma identidade étnica, que, como lembra Fenton (1999), mobiliza
noções de uma ancestralidade, língua e cultura compartilhadas entre aqueles por ela
subsumidos, mas que é ela própria uma construção que serve a determinados propósitos.
Em outras palavras, a noção homogeneizante de um “povo alemão” – alinhada ao discurso
pangermanista que floresceu na Europa ainda no século XIX – evocava um passado muito
além do que foi historicamente compartilhado entre alemães e austríacos, enveredandose pelos labirintos nebulosos do que Hobsbawm (2008) consideraria um passado
inventado, em um momento que a Europa vinha se redefinindo.
Já no século XX, o pangermanismo foi parte da bagagem de discursos apropriados
pelo nazismo e readequados ao projeto político colonizador de Hitler, que chegou ao
poder em 1933, na Alemanha. Se levarmos em conta que em 1936, ano de falecimento de
Jessl, a Alemanha nazista vivia – por bem ou por mal – um momento de êxito, com um
cenário bastante diverso daquele da república humilhada ao final da Primeira Guerra
Mundial e varrida pela crise econômica e social da década de 1920; se considerarmos,
além disso, que o desejo da união do “povo alemão” na forma da Grande Alemanha
(Grossdeutschland) soava cada vez mais próximo de ser realizado com Hitler (uma
fantasia, certamente), compreenderemos que havia motivos para que adeptos do partido
sentissem orgulho de se dizerem “alemães”. Mesmo no caso do partido nazista
austríaco236, que nunca conheceu êxito semelhante em sua república, a possibilidade de
uma anexação à bem sucedida Alemanha nazista representava mais do que uma “solução
mágica” à própria crise socioeconômica da Áustria. Algo estava em jogo em um nível
simbólico; de tal modo que se foi realmente o caso de Jessl se dizer “alemão” em vida,
236

Para a contextualização do partido nazista austríaco, sugerimos a leitura de Hitler and the Forgotten
Nazis de Bruce Pauley (1981).
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estaria evocando também esse orgulho que devia sentir de seu partido naquele momento
– o que tornaria mais clara até mesmo a suástica em sua lápide, fosse esta uma escolha
dele ou dos amigos que o conhecessem melhor.
Se neste breve exercício de reflexão tivemos por ponto de partida a lápide de Jessl,
ela é também nosso ponto de chegada, graças a um detalhe que, a nosso ver, reforça o seu
acolhimento e que nos permite pensar este austríaco mais próximo ao estrangeiro
proposto por Simmel (1983): aquele que não pertencia à antiga capital, mas nela
encontrou sua nova morada; aquele que experimentou, entre uma conversa e outra com
um vilaboense – talvez entre um cafezinho e outro – as proximidades (quem sabe
adotando um costume local) e distâncias (nenhum vilaboense falava alemão tão bem
quanto ele) no dia a dia; também contribuindo àquela sociedade com os serviços que
prestou por lá. Ser “de fora” do grupo ou ser adepto deste ou daquele partido não levaram
à rejeição e estigmatização de Jessl, na acepção de Goffman (1963).
O detalhe a que nos referimos é justamente a palavra “nosso”, em sua lápide.
Johann Jessl, que não se importava em ser também João, um austríaco (ou mesmo
“alemão”, e, quem sabe, o partidário orgulhoso) foi recebido sem maiores problemas por
uma sociedade que enfrentava seus próprios imbróglios naquele momento, como era o
caso da mudança da capital para Goiânia. Até mesmo por se tratar de um contexto mais
tradicional, devemos ter em mente que não era o simples fato de Jessl ser estrangeiro que
lhe garantiria prestígio, bastando nos lembrar do caso dos alemães de Uvá; um projeto
frustrado de colonização promovido pelo governo do Estado, o qual acabou não
cumprindo aquilo a que se propôs (BRITO, 1992).

Considerações finais
Se tomarmos emprestada a ideia de Pollak (1989; 1992) de uma memória
enquadrada, enquanto uma memória oficializada – na qual determinados aspectos vêm à
tona e ganham destaque, enquanto outros ficam “do lado de fora” do enquadramento –
podemos dizer que a memória que permanece de Jessl, sobretudo, em sua lápide, como
uma memória “oficializada” acerca do morto aos vivos, sugere a confiança no rapaz
austríaco, em especial da parte de seus colegas de trabalho. Certamente não é uma
interpretação definitiva, pois, conforme o autor, a memória está sujeita a ruídos. Outras
informações sobre Jessl podem emergir, permitindo-nos repensar a sua presença na
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Cidade de Goiás: diários, relatos de pessoas cujos pais ou avós o conheceram, e assim por
diante.
Por ora, o que percebemos é que Jessl foi acolhido pela Cidade de Goiás no
período em que viveu por lá, entre 1928 e 1936. Seu partidarismo político ou qualquer
outra característica que o diferenciava dos vilaboenses não implicaram uma rejeição dele
pelo grupo social que o recebeu. Tampouco foram ignorados! Isso se reflete pela escolha
inusitada (para os dias de hoje, mas não para aqueles anos) da suástica, o primeiro
elemento a chamar nossa atenção em sua lápide, pelas conotações que carrega na
atualidade.
O acolhimento de Jessl pela Cidade de Goiás é reforçado justamente nessa
memória que fica no espaço sagrado do cemitério. “Aqui descança nosso João Jessl”.
Uma encantadora tensão se estabelece entre o carinho dos amigos da antiga capital – em
consonância com a memória depreendida dos documentos da Empresa de Força e Luz,
visto seu papel-chave na companhia – e o símbolo que distingue Jessl em definitivo de
seus contemporâneos vilaboenses, mas que, ainda assim, sintetiza o estrangeiro que eles
conheceram. Esta é a memória maior que fica no Cemitério São Miguel da Cidade de
Goiás. Ao menos, até que alguém conte uma nova história...
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ESCREVENDO A HISTÓRIA DO NAZISMO:
A ESTRUTURA TOTALITÁRIA E IDEOLOGIA NAZISTA NAS
INTERPRETAÇÕES DE HANNAH ARENDT, GEORGE MOSSE,
RAUL HILBERG E ERNST NOLTE

Gustavo Feital Monteiro237
RESUMO: A presente pesquisa busca estudar a historiografia do Nacional-Socialismo
voltada ao seu aspecto ideológico e à estrutura política de acordo com quatro autores
específicos. George Mosse, Ernst Nolte, Hannah Arendt e Raul Hilberg realizaram
observações que abordam este tema por diferentes perspectivas e ressaltam, em seus
estudos, aspectos deste governo e do seu pensamento político. Estes acadêmicos
estabeleceram algumas das primeiras e mais relevantes interpretações sobre o nazismo,
contribuindo com a apresentação de obras que se destacam na bibliografia
contemporânea. Os fundamentos, as argumentações e metodologias estabelecidos por
eles são os principais objetos de reflexão desta pesquisa, a qual também discorre sobre as
interpretações elaboradas pelos autores e os diálogos que mantinham entre si. Com esta
atividade, procura-se identificar quais perguntas foram feitas, observar como as análises
foram desenvolvidas e explorar como abordagens diferenciadas se complementam para
uma melhor compreensão da constituição ideológica e estrutural do nazismo.
Palavras-chave: Nazismo; Fascismo; Totalitarismo; Historiografia.

Introdução
Antes da Segunda Guerra Mundial acabar em 1945, alguns pesquisadores já se
voltaram para o passado alemão na busca pelos indícios que poderiam explicar o
fenômeno nazista. Outros procuravam compreender os governos fascistas na Itália e na
Alemanha na tentativa de estabelecer algum parâmetro explicativo a esse fenômeno
inédito que havia se tornado bem-sucedido em poucos anos. Não somente historiadores,
mas também jornalistas, filósofos, sociólogos, cientistas políticos e diversos outros
abordaram o tema de acordo com questionamentos próprios de seus campos de estudo.
No entanto, estes trabalhos tiveram um início complexo. Os vinte primeiros anos
após 1945 se constituem, nas palavras de Friedländer, em um período de “latência” na
abordagem da história do governo nazista devido a diversos fatores do mundo pós-guerra
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(FRIEDLÄNDER, 1992, p. 47). Primeiramente, o contexto sócio-político estava voltado
para a reconstrução e reorientação, sendo o nazismo ainda um passado recente que havia
gerado consequências devastadoras em toda a Europa. Esta tendência também afetou o
ambiente acadêmico, o que interferia na produção e recepção de novas análises.
Ao mesmo tempo, a Alemanha passava por um processo de “desnazificação”,
através do qual muitos ficaram impedidos de exercer suas profissões até comprovarem a
desvinculação com o partido. Por isso, vários pesquisadores procuravam evitar qualquer
envolvimento e produção intelectual até a estabilização profissional (SCHULZE, 1994,
p. 35). Apesar de muitos conseguirem se reintegrar, a sociedade como um todo buscava
um “retorno à normalidade”, e poucos estavam dispostos a romper com a restauração para
se envolver com uma pesquisa que era arriscada política e academicamente.
Juntamente com esse contexto, o estabelecimento de um significado para os
conceitos de “fascismo” e “nazismo” também apresenta suas dificuldades particulares.
Enquanto que outros termos referentes às demais ideologias políticas possuam uma
definição precisa em maior ou menor grau, os governos italiano e alemão em questão se
destacam por não compartilharem de um significado claramente estabelecido. O
socialismo, o liberalismo e outras denominações adquiriram suas definições a partir de
amplas discussões teóricas, as quais são derivadas de fundamentos ideológicos oriundos
de um extenso desenvolvimento intelectual na história.
No entanto, o fascismo e o nazismo não se enquadram nessas características.
Além da ausência significativa de qualquer forma de embasamento teórico ou de algum
pensamento político central, as práticas dos governos fascistas também se distinguem de
maneira explícita em questões essenciais de suas políticas. Mesmo levando em
consideração apenas o fascismo na Itália e o Nacional-Socialismo na Alemanha, podem
ser apontados grandes diferenças em elementos nucleares de suas práticas e de sua
ideologia da mesma forma em que é possível identificar semelhanças nos discursos ou na
estética.
Com diferenças tão destoantes coexistindo com semelhanças quase idênticas,
qualquer definição generalizante somente é possível a partir de algum sacrifício na
abordagem interpretativa. As perspectivas utilizadas pela historiografia no estudo desses
temas têm demonstrado uma ampla variedade de formas pelas quais é possível estabelecer
alguma definição, mas sem se chegar a uma resolução satisfatória. Por mais que
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historiadores concordem com diversas características marcantes nos governos fascista e
nazista, ainda é possível identificar múltiplas perspectivas na tentativa de explicar o que
tais governos foram (GRIFFIN, 1995, 245).
Dentro deste contexto, Ersnt Nolte, George Mosse, Hannah Arendt e Raul
Hilberg fazem parte de uma lista limitada de acadêmicos que abordaram o NacionalSocialismo pouco depois do seu fim. Todos eles tiveram experiências pessoais com este
governo, e publicaram suas obras inaugurais nas décadas de 1950 e 1960. As suas
pesquisas apresentaram conclusões a perguntas que estavam sendo formuladas e
exploradas pela primeira vez, contribuindo para estabelecer os primeiros pilares do
fundamento teórico e analítico do nazismo alemão, assim como do fascismo como um
todo.
Tais autores estabeleceram a base interpretativa inicial desses temas, assim como
escreveram as obras que ainda compõem as principais referências para os estudos sobre
o fascismo. Suas contribuições apresentaram perspectivas singulares que auxiliaram para
o desenvolvimento de toda a historiografia posterior, assim como continuam sendo
debatidas e fundamentam reflexões em estudos atuais. Cada um possui uma metodologia
e abordagem próprias, sendo que Mosse e Nolte se destacam por observar características
ideológicas que originaram e formavam a mentalidade do nazismo, enquanto que a
estrutura do governo e a dominação totalitária foram os principais objetos de análise de
Arendt e Hilberg.
A partir da percepção das variadas definições atribuídas ao nazismo, propõe-se
uma abordagem distinta. Ao invés da observação das obras mais recentes e da
comparação dos significados defendidos pelos principais pesquisadores atuais, é
intencionada a análise de alguns dos primeiros acadêmicos e dos estudos iniciais sobre
esse tema. Dessa forma, o enfoque nos trabalhos desses quatro autores compõe a
centralidade desta pesquisa, fazendo com que ela seja predominantemente uma análise de
uma historiografia selecionada do nazismo.
Com essa abordagem, procura-se observar quais foram os primeiros
questionamentos propostos juntamente com as interpretações formuladas para respondêlos. A escrita da história do nazismo se constitui na questão principal a ser desenvolvida,
a partir da qual se busca identificar as características metodológicas e o embasamento
teórico que foram utilizados nas obras selecionadas. Desse modo, busca-se uma melhor
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compreensão dos fundamentos historiográficos na pesquisa do nazismo, assim como
também se procura evidenciar a influência desses autores na historiografia.
A análise histórica do nazismo e do fascismo
O desenvolvimento do movimento fascista na história é marcado pelo curto
período entre o seu surgimento e a sua chegada ao poder e, ao mesmo tempo, pela
ausência de reflexão teórica que atribuiria substância a esse movimento político.
Enquanto que é possível apontar a existência de uma ideologia fascista e nazista, a
identificação das características ideológicas e dos elementos que compõem o pensamento
desses partidos não é de fácil realização. Como aponta Stanley (STANLEY, 2019), é
evidente que determinadas práticas políticas do fascismo são facilmente constatadas,
como a estrutura hierárquica e o uso intensivo da propaganda.238 No entanto, por mais
que se descreva o que o fascismo defendia e o que ele combatia, ainda assim dificilmente
é possível determinar com precisão o que o fascismo foi.
A curta duração dos governos fascistas e as múltiplas formas que eles tomaram
em diferentes países dificultam a reunião de elementos convergentes que possam ser
usados como descritivos (ALLARDYCE, 1979, 368). Ao mesmo tempo, determinadas
características do fascismo também são compartilhadas por outros governos, sejam eles
ditatoriais ou não, como o nacionalismo e o anticomunismo. Ou seja, são poucas as
evidências empíricas que possibilitam a formação de uma definição conceitual do
fascismo. Uma possibilidade seria ressaltar as semelhanças e tentar agrupar as diferenças
como variantes de determinadas tendências ou apontá-las como particularidades
nacionais. Porém, tal exercício pode acabar tornando-se arbitrário, uma vez que cada país
com governo fascista tinha características próprias essenciais de seu contexto nacional,
além de construir um conceito superficial e quase vazio de significado analítico prático.
Segundo Allardyce:
This elevation of fascism as a historical concept places considerable
strain on the rules of evidence. The burdens of research necessarily
restrict the number of personalities and organizations that historians of
fascism can investigate with sufficient competence and depth, and thus
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Stanley focaliza a sua análise nas políticas do fascismo e nas práticas características deste governo, e
não em apresentar um sentido específico a ele. Contudo, o autor reconhece a dificuldade de estabelecer uma
definição: “A tarefa de generalizar em torno de tal fenômeno é sempre problemática, já que o contexto de
cada país é sempre único.” (STANLEY, 2019, 14)
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the effort to develop general theories inevitably carries them beyond the
limits of specific knowledge. (ALLARDYCE, 1979, 368)

Um exemplo é o antissemitismo nazista. O preconceito contra os judeus do
Nacional-Socialismo foi tão relevante para sua ideologia e para as suas ações políticas
que seria necessário diminuir a relevância deste aspecto para poder inseri-lo em uma
característica mais ampla do fascismo genérico (EATWELL, 1996, 303). Nenhum outro
governo fascista perseguiu e eliminou os seus oponentes da mesma forma e com a mesma
intensidade que nazismo fez na Alemanha. Mesmo que este seja um exemplo pontual, ele
é suficiente para demonstrar as dificuldades de estabelecer um padrão denominador do
fascismo.
Dessa forma, é perceptível como a definição do nazismo está relacionada
intrinsicamente com a definição do fascismo. Não somente na identificação de suas
características em comum e no estabelecimento de um termo que possa englobar ambos
os governos, mas também nos aspectos em que se diferenciam. Para observar a
historiografia e o desenvolvimento das interpretações que buscam definir o fascismo e o
nazismo, esta pesquisa busca voltar a sua análise para alguns dos primeiros e mais
relevantes acadêmicos deste tema. Por meio da leitura de suas obras e das formas pelas
quais eles defenderam suas ideias, é a intenção desta atividade de identificar as influências
que eles tiveram sobre a historiografia na construção das interpretações posteriores.
George Mosse publicou o livro The Culture of Western Europe em 1961
(MOSSE, 1988), onde aborda os diversos conjuntos de valores, como o liberalismo,
romanticismo, conservadorismo e socialismo, explorando as suas origens e sua influência
na política europeia. No entanto, é no nacionalismo que o autor identifica o principal
fundamento do fascismo, sendo uma ideologia essencial para a superação do liberalismo
pelo totalitarismo. Já em 1964, surge o livro The Crisis of German Ideology: Intellectual
Origins of the Third Reich (MOSSE, 1998), no qual escreve uma história do nacionalismo
e do antiliberalismo na Alemanha. Segundo ele, o pensamento antidemocrático presente
na sociedade alemã desde o século XIX foi apropriado pelo antissemitismo nazista e
formou o programa político do seu governo.
Por sua vez, Ernst Nolte procurou realizar uma história política comparativa,
como fez em seu livro Three Faces of Fascism (NOLTE, 1966), publicado em 1963.
Nesta obra, o autor compara três movimentos fascistas: o italiano, o francês (percebido
na Action Française em 1898) e o alemão, identificando semelhanças e apontando
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diferenças nas estruturas políticas de cada país. Segundo ele, o fascismo foi uma resposta
social à modernidade e ao marxismo, se fundamentando em ideias conservadoras e que
procurou fazer oposição a diversos elementos liberais e capitalistas.
Assim como Mosse, Nolte realiza uma história intelectual ao observar as
influências ideológicas sobre a política do século XIX e XX, mas se difere ao focalizar
na filosofia política em sua metodologia de análise. Para este autor, o fascismo possui
características inerentes que são expressas de diferentes formas em cada contexto, sendo
que, no caso do nazismo, o antissemitismo seria derivado de uma ideologia mais ampla
contra o modernismo e o liberalismo. Sua obra é bastante influenciada pela filosofia
alemã, através da qual ele busca identificar elementos metafísicos da história política e
em como o pensamento influenciou o processo histórico.
Hannah Arendt e Raul Hilberg, por sua vez, escreveram obras volumosas que
aprofundam nas características organizacionais do partido e no exercício de sua
autoridade pelo domínio totalitário. Eles estudaram como as instituições do país foram
dominadas para impor a ideologia nazista sobre a população de forma que não
possibilitasse a livre ação dos cidadãos, fazendo com que o indivíduo desaparecesse
dentro do maquinário construído pelo partido, compondo-o e perpetuando o seu
funcionamento.
Em seu primeiro grande livro, As Origens do Totalitarismo (ARENDT, 2015)
publicado em 1951, Arendt procura explorar as características do governo totalitário em
um estudo de filosofia política. De acordo com a sua interpretação, o totalitarismo se
constitui em uma forma diferenciada dos demais modelos de governo tradicionais uma
vez que não busca somente subjugar os adversários políticos e a oposição social. Mais do
que isso, ela aponta que toda a sociedade é objeto de dominação e controle pelo poder
estabelecido, o qual utilizaria de todas as ferramentas institucionais e ideológicas para
exercer essa autoridade.
Esta ideia se encontra também no livro Eichmann em Jerusalém (ARENDT,
2008) e na sua defesa da “banalidade do mal”, publicado em 1963. Para Arendt, Eichmann
não seria um fanático ou uma aberração, e sim um burocrata que estaria impedido de
raciocínio e livre arbítrio. Ele estaria inserido em uma estrutura administrativa para
exercer um trabalho técnico, fazendo com que contribuísse para o Holocausto sem
precisar compartilhar da ideologia radical antissemita do nazismo.
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De modo simultâneo, o trabalho de doutorado de Hilberg, denominado de A
Destruição dos Judeus Europeus (HILBERG, 2016), encontrou forte criticismo por
afirmar que as autoridades judaicas colaboraram com o nazismo, sendo publicado pela
primeira vez somente em 1961. Neste estudo, o autor descreve a estrutura de governo e o
suporte burocrático do partido nazista destinado a matar os judeus, se aproximando da
ideia defendida por Arendt ao centralizar a sua análise no mecanismo e no seu
funcionamento para a execução do Holocausto.
As interpretações estabelecidas pelos quatro autores forneceram forte influência
sobre a pesquisa acadêmica voltada ao Nacional-Socialismo, o fascismo e a política
contemporânea em geral. O elemento principal de convergência entre os dois primeiros
se encontra na identificação dos pensamentos políticos que contribuíram para o
surgimento do nazismo, assim como procuram apontar quais são as principais
características ideológicas destes governos. Para os dois últimos, a principal característica
do Nacional-Socialismo se encontra no seu domínio do Estado, de suas instituições, e de
todo campo da sociedade, suprimindo o indivíduo para estabelecer uma estrutura
administrativa impessoal destinada a cumprir os objetivos ideológicos do partido.
Portanto, esta análise procura abranger a ideologia e a estrutura,
complementando o pensamento com a ação política. As origens do modelo totalitário de
governo estão associadas com a formação dos partidos fascistas, assim como a ideologia
do NSDAP determinou as suas práticas e fundamentou as ações implementadas. Por outro
lado, é possível identificar aspectos que são compartilhados nas abordagens realizadas,
uma vez que a divisão entre ideologia e ação política não é facilmente estabelecida no
governo nazista ou no fascista.
No campo ideológico, os estudos abrangem os valores que direcionaram as
políticas e que formaram o pensamento político, além de construir a sua imagem para a
sociedade antes e depois de chegarem ao poder. O nacionalismo, o antissemitismo, o
autoritarismo, o antiliberalismo e anticomunismo são alguns dos elementos presentes
nesta linha interpretativa. As questões apresentadas por Nolte e Mosse se voltam para
identificar quais destes elementos foram relevantes para a formação e crescimento do
nazismo, assim como também procuram delimitar as formas pelas quais tais ideias
influenciaram no exercício do poder por este governo pela população.
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A estrutura do governo nazista, como abordada por Arendt e Hilberg,
corresponde com a realização da ideologia do partido. Enquanto que o pensamento
apresentava uma visão do mundo e procurava conferir sentido aos acontecimentos na
Alemanha, a prática política e as medidas dos governos fascistas refletiam essa
compreensão em ações. Desde a estrutura do partido até a forma totalitária de exercício
do poder, estes autores observam como a dominação nazista buscava englobar a sociedade
em toda a sua extensão, não permitindo espaço para qualquer tipo de expressão fora do
pensamento partidário.
Por meio da ideologia e da estrutura, procura-se focalizar em dois aspectos
essenciais para a compreensão do Nacional-Socialismo. As práticas do partido se
fundamentaram tanto em um pensamento legitimador quanto em uma administração
estatal, sendo ambos relevantes de serem estudadas em conjunto. Enquanto que a
ideologia direcionava e fundamentava a política nazista, a estrutura do governo fornecia
os meios pelos quais o pensamento se tornava em prática. As obras selecionadas, dessa
forma, são complementares em suas interpretações na medida em que fornecem
perspectivas diferentes sobre este governo e suas ações.
As reflexões realizadas contribuem para demonstrar como tais indivíduos
entendiam os acontecimentos e trabalhavam para abordá-los analiticamente. Os diferentes
posicionamentos, metodologias e argumentos são derivados da complexidade e do
impacto que este tema gerou na história internacional. As questões apresentadas
permanecem sendo estudadas, e as interpretações elaboradas ainda são criticadas ou
utilizadas como embasamento analítico e teórico em novas pesquisas. O nazismo continua
gerando questões e estimulando debates, influenciando o pensamento acadêmico por
diferentes maneiras. O passado Nacional-Socialista é um objeto extensamente pesquisado
por acadêmicos do mundo todo, fazendo com que a procura por respostas esclareça tanto
com relação às questões quanto aos próprios autores.
Revisão da Literatura
O contexto intelectual, apesar de ser composto por poucas obras publicadas antes
de 1950, já apresentava algumas interpretações sobre os acontecimentos ocorridos na
Alemanha. Os livros de Butler, The Roots of National-Socialism (BUTLER, 1941), de
McGovern, From Luther to Hitler (MCGOVERN, 1941), e de Taylor, The Course of
German History (TAYLOR, 1962), foram escritos enquanto a Segunda Guerra estava em
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sua fase intermediária, e os eventos do Holocausto não tinham adquirido a proporção que
iriam atingir nos anos seguintes. A obra de Taylor, apesar de publicada pela primeira vez
em 1945, foi escrita nos anos finais da guerra e se destaca por acusar a ausência de coesão
interna no desenvolvimento político alemão que inviabilizasse o extremismo do
Nacional-Socialismo. Em tais obras, os autores destacam os elementos da história política
alemã que contribuíram para sustentar o Nacional-Socialismo.
Após a Segunda Guerra, os primeiros trabalhos produzidos por alemães também
ressaltavam a relevância da ideologia política. Friedrich Meinecke pode ser mencionado
como um dos historiadores que elaborou uma abordagem inicial do nazismo por uma
perspectiva crítica em sua obra The German Catastrophe (MEINECKE, 1964) publicada
em 1946. Segundo ele, o militarismo prussiano e outras estruturas políticas da Alemanha
foram essenciais ao influenciar na chegada de Hitler ao poder, havendo um desvio da
tradição de governo e na submissão do Estado ao nazismo.
Gerhard Ritter foi outro dos únicos historiadores a estudar o nazismo no período
do imediato pós-guerra. Ele escreveu diversos livros após 1945, sendo possível destacar
Karl Goerdeler und die Deutsche Widerstandsbewegung, traduzido para o português
como Xeque-mate ao ditador (RITTER, 1968). Neste livro, ele escreveu a biografia de
Goerdeler, um amigo que era “o herdeiro espiritual desse liberalismo que nasceu na época
clássica do idealismo alemão, representado por um Kant, um Humbolt, um Stein,
passando por um Dahlmann e um Droysen.” (RITTER, 1968, p. 3). Goerdeler foi prefeito
de Leipzig durante o governo nazista, mas resistiu ao partido e, juntamente com o conde
von Stauffenberg, participou no complô que tentou assassinar Hitler no ato que ficou
conhecido como “Operação Valquíria”. Sentenciado à morte em 1945, Goerdeler é
apontado por Ritter como um exemplo da resistência alemã ao nazismo que procurou
restaurar as bases morais da comunidade nacional.
Tanto Ritter quanto Meinecke eram contrários à interpretação de que o nazismo
chegou ao poder influenciado pelo desenvolvimento político alemão, o qual teria ocorrido
de forma diferenciada dos demais países europeus. Por abordar a ideologia política da
Europa nos séculos XIX e XX juntamente com a história da estrutura de governo da
Alemanha, ambos autores fazem referência à tese do Sonderweg, ou “Caminho Especial”,
a qual defende a presença de características específicas da Alemanha e a sua influência
para o apoio ao nazismo (SMITH, 2008, p. 227). Porém, o Sonderweg adquiriu novas
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interpretações devido à associação deste conceito com a ascensão do nazismo, afirmando
que as estruturas políticas pré-existentes influenciaram para a aceitação do totalitarismo.
Fritz Fischer, outro historiador que combateu na Segunda Guerra pela
Alemanha, discordava de Meinecke e Ritter com relação às origens políticas do apoio ao
Nacional-Socialismo, gerando diversos debates relacionados com a continuidade ou a
descontinuidade do “caminho alemão”. Em seu livro Germany's Aims in the First World
War (FISCHER, 2007), publicado inicialmente em 1961, ele aponta a presença de elites
militares e dos interesses do governo alemão que influenciaram nas causas da Primeira
Guerra. De acordo com o autor, tais grupos seriam também responsáveis pela crise da
República de Weimar e pelo surgimento do nazismo, uma ideia que ele desenvolve
melhor no livro From Kairserreich to Third Reich (FISCHER, 1986). Para ele, as
condições para a chegada ao poder do nazismo são presentes na história da Alemanha
desde a época imperial, uma vez que o Terceiro Reich foi formado pelos interesses e
ambições das elites políticas existentes antes de 1914.
Especificamente voltados para a estrutura do governo nazista, podem ser citados
dois autores relevantes. O primeiro, Martin Broszat, publicou o livro The Hitler State
(BROSZAT, 1993) em 1969, no qual explora a formação interna da administração do
Nacional-Socialismo. Nesta obra, o autor se volta para o estudo da relação entre o governo
e o partido, a qual foi marcada por tensões e conflitos entre as pretensões totalitárias do
Nacional-Socialismo e a estrutura aristocrática tradicional do governo alemão.
Juntamente com este livro, pode ser identificado o trabalho de Franz Neumann,
Behemoth: The structure and practice of National Socialism, 1933-1944 (NEUMANN,
1966) publicado em 1944, o qual foi direcionado por uma perspectiva marxista de análise
histórica. De acordo com este autor, o Nacional-Socialismo era um estado desordenado
politicamente, cujo objetivo principal era a exploração econômica dos judeus.
Outra bibliografia de apoio pode ser encontrada nas demais obras de referência
sobre o Nacional-Socialismo e o fascismo, as quais contribuem para a compreensão de
características gerais e de aspectos específicos destes governos. Os extensos trabalhos de
Saul Friedländler (FRIEDLÄNDER, 1998; 2007) e de Richard Evans (EVANS, 2011;
2016; 2016a) são alguns dos que podem ser mencionados por explorar o governo
Nacional-Socialista em diferentes aspectos, focalizando principalmente na política de
governo e no antissemitismo. Em uma obra mais recente, Evans estende a sua análise da
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história política da Europa para abranger o século anterior ao da Primeira Guerra, o qual
seria um período de dominação europeia sobre o mundo nos campos do conhecimento,
cultura, economia e, inclusive, político (EVANS, 2016b).
Com relação ao fascismo, é possível apontar um conjunto de autores que
elaboraram os principais trabalhos sobre as suas origens ideológicas e composição
política. Em Anatomia do Fascismo (PAXTON, 2007), Paxton desenvolve a sua análise
a partir do estabelecimento de cinco fases distintas, as quais abrangem a origem, a
participação política, a tomada do poder, o exercício da política e a radicalização ou
entropia. Juntamente com ele, Griffin realiza um estudo sobre a política e a ideologia do
fascismo em diversas obras, podendo-se destacar A fascist century (GRIFFIN, 2008) e
Modernism and Fascism (GRIFFIN, 2007). Por último, Payne também é considerado
outro autor relevante do estudo sobre o fascismo, com títulos publicados como Fascism:
Comparison and Definition (PAYNE, 1980) e A History of Fascism: 1914 – 1945
(PAYNE, 1995).
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ALEXANDRE KOYRÉ: A CONSTRUÇÃO DO HISTORIADOR DAS
CIÊNCIAS

Hallhane Machado
RESUMO: Alexandre Koyré não se lançou, logo no início de sua carreira, à história das
ciências. Ele se debruçou, investigou outros temas, aventurou-se por outros domínios,
como o da mística especulativa alemã e o da filosofia cartesiana. Ali sua aventura foi
guiada e marcada pela adoção de uma concepção: a superioridade da vontade sobre o
entendimento, a liberdade do pensamento. Ele a sublinhou constantemente, atribuindo-a
a diferentes autores como Descartes e Boehme. Mas não apenas. A adoção dessa
concepção o fez atentar-se para Dilthey - autor que, para Koyré, também a adotava - e seu
método histórico. Ao voltar-se para a história das ciências, Koyré não deixou tal
concepção que havia tomado para si, nem a atenção ao método capaz de destacá-la. Em
traços gerais, este artigo tem como objetivo indicar a construção do célebre Koyré
enquanto historiador das ciências e como, nesse sentido, seus trabalhos consagrados a
outros domínios de estudos, em especial o da mística especulativa alemã, não podem ser
ignorados.
Palavras-chave: Alexandre Koyré. vontade, liberdade do pensamento, Dilthey.

Se tocamos no nome de Alexandre Koyré, imediatamente nós o associamos à ideia
de uma Revolução científica, mais precisamente àquela do século XVII. Imediatamente
nos vem à mente a figura de um historiador e filósofo das ciências, mais filósofo que
historiador, para dizermos claramente. Mas se lemos sua bibliografia - os trabalhos de
Pietro Redondi e Paola Zambelli, na Itália, de Gérard Jorland, na França, de Marlon
Salomon, no Brasil - o nome de Koyré nos parece associado a outras áreas do
conhecimento, e uma, acima de todas, nos chama a atenção pela aparente distância em
relação aos seus estudos mais célebres. Koyré, o historiador das ciências, se interessou
pela mística especulativa alemã.
Então, atualmente, sabemos que Koyré se aventurou por esse curioso domínio de
estudos. Mas o que ele, de fato, aí fez? Quais problemáticas perpassavam seus estudos?
Quais seus interesses? Por qual motivo ele se debruçou sobre misticismo?
Em 1987, Redondi publicava De la mystique à la sience, uma obra rica, na qual
ele reunia os cursos de Koyré ministrados na École Pratique des Hautes Études (EPHE),
além de outros valiosos textos para os estudos koyreanos. Tratava-se de uma coletânea
que dava ao público um material profícuo para a investigação de outros interesses de
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Koyré, em particular, daquele pela mística especulativa alemã. Em 2017, em sua nova
edição, então publicada 30 anos depois da primeira, Redondi destacava a falta de
trabalhos que dessem conta desse material (REDONDI, 2017: p. 7). De fato, não há
estudos sobre tais textos consagrados à mística, não há análises profundas dedicadas a
esse Koyré menos conhecido. O trabalho cujos contornos gerais apresentamos aqui foi e ainda é - impulsionado pelo desejo de cobrir, ainda que em parte, essa lacuna. Isso
porque o estudo de tais obras não é apenas importante para alargarmos nosso ponto de
vista sobre a vastidão dos estudos empreendidos por Koyré. Mas também porque ele lança
luzes sobre o Koyré historiador das ciências, sobre a singularidade de seu método, de sua
escrita, de seu trabalho historiográfico. Suas obras sobre a história da mística são
luminosas para compreendermos suas obras sobre a história das ciências, ou ainda, se
quisermos, sobre a Revolução científica do século XVII.

O Koyré desconhecido: a mística especulativa alemã e o Descartes místico

Se analisamos a primeira parte do livro de Redondi dedicada aos cursos de Koyré
sobre misticismo, vemos que ele se debruçou sobre uma corrente de ideias precisa. Ele se
debruçou sobre a mística especulativa alemã, precisamente sobre um movimento de ideias
pós-reforma protestante, cujo nó central era o teósofo Jacob Boehme. Eis o relatório do
curso ministrado na EPHE, no ano acadêmico de 1921-1922.

O professor começou por um estudo preliminar do sistema de Boehme,
que aparece não mais como um fenômeno isolado, mas como o
resultado de uma longa evolução. Nós buscamos encontrar nas
doutrinas religiosas e místicas do século XVI as etapas dessa evolução.
Analisamos a obra de Sébastien Franck e de Valentin Weigel, de um
lado, e aquela de Schwenckfeld de outro, assim como uma das obras
mais importantes para a história do misticismo alemão, a Theologia
Deutsch, editada por Lutero, parafraseada por Franck e, enfim,
reeditada com um prefácio muito importante por V. Weigel.
Os elementos das doutrinas mágicas e a terminologia alquimista de
Boehme nos forçaram a investigar a origem e as explicações nas teorias
de Paracelso e nas obras populares alemãs (Stein der Weisen,
Chemische Hochzeit, etc.). Tendo assim situado Boehme, determinado
seu lugar em uma grande corrente de pensamento, colocado as bases de
uma análise das fontes, precisado por comparações o sentido da
terminologia religiosa e filosófica de Boehme, nós começamos um
estudo detalhado e aprofundado de seu sistema. (KOYRÉ, 2016: p. 61)
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Essa passagem é bastante elucidativa para compreendermos o percurso de
pesquisa, a linha investigativa delineada e seguida por Koyré. Ele publicou, ao longo da
década de 1920 e nos primeiros anos da década de 1930, cinco estudos consagrados ao
tema da mística: La philosophie de Jacob Boehme, Caspar Schwenckfeld, Sébastien
Frank, Paracelse e Un mystique protestant : Valentin Weigl. Mas o que Koyré destacava
nesse movimento de ideias? Qual era o fio condutor de sua investigação, o que perpassava
seus estudos?
Apesar da complexidade desses trabalhos, que não conseguiremos expor neste
breve artigo, há uma concepção que os marca fortemente. Koyré buscou sublinhar e seguir
sua construção, cujo ápice, para ele, se deu em Boehme. Trata-se da concepção de homem
como vontade e liberdade. Essas não são características adicionadas, acidentais ao que se
concebe aqui como “homem”. Elas fazem parte de sua essência e se contrapõe à ideia da
existência de uma natureza humana que determina suas ações. O homem é livre para
formar-se, ele não possui uma natureza à qual é submetido. A liberdade e a vontade estão
no centro de seu ser e o capacitam para participar de sua própria criação. Koyré descreve
a obra de Boehme como uma “doutrina da liberdade”, como uma “doutrina infinitamente
curiosa e importante”, “uma das doutrinas mais árduas e mais profundas.” (KOYRÉ,
2007: p. 236)
No decorrer de seus estudos, Koyré destacou constantemente essa concepção,
seguindo-a com afinco. As publicações que testemunham seu interesse estendem-se ao
longo de mais de 10 anos. Como entendê-lo? Por que ele se debruçou sobre aquele
movimento de ideias? A maneira como Koyré o descreve e a atenção que lhe dirigiu
parece-nos ter uma explicação muito simples: a concepção que o marca lhe agradava, ou
melhor, ele a admitia. Um estudo mais alargado nos permite entrever ainda com mais
clareza essa admissão.
Em sua dissertação sobre René Descartes, publicada em 1922, Koyré descreve o
autor símbolo do racionalismo moderno como um místico. Pois, para ele, Descartes era
“profundamente imbuído de ideias místicas” (KOYRÉ, 1922: p. 52), uma acima de todas.
Ele acreditava na superioridade da vontade sobre o entendimento – faculdades do espírito
– superioridade na qual é manifesta a liberdade do homem.

Para Descartes, como para Santo Agostinho, a liberdade humana é um
fato inegável, um fato que nós experimentamos em nós mesmos, que
nos é dado pela introspecção psicológica antes de toda consideração
teológica ou metafísica. A alma humana é livre, a vontade é livre por
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sua própria essência, livre e voluntário são sinônimos, a necessidade no
sentido de ação forçada, da necessidade imposta, da necessidade da
natureza, é, para Santo Agostinho como para Descartes, incompatível
com a vontade. (KOYRÉ, 1922: p. 64)

Para Descartes, a vontade humana é ativa e infinita, enquanto o entendimento
humano é passivo, finito, submetido à vontade, a qual dá seu assentimento às ideias
apresentadas por ele. O entendimento é uma faculdade do espírito cujo papel “é de
registrar o que é, de deixar os objetos falar de alguma maneira sua própria língua, de
servir como médium transparente.” (KOYRÉ, 1922: p. 29) A vontade é uma faculdade
espontânea, ela afirma ou nega, isso inclui as “ações de crer, dar seu consentimento e de
duvidar.” Podemos dizer que “todos os atos nos quais a alma toma posição”, “se
determina”, são atos da vontade. Isso se mostra, para Koyré, logo no início do caminho
em direção ao cogito cartesiano: na ação da dúvida. Ora, como ação, trata-se de um ato
da vontade. Isso quer dizer que, em Koyré, a “revolução espiritual” (KOYRÉ, 1962: p.
164) feita por Descartes, como ele descreve em 1937, começa por um ato da vontade,
Koyré precisa, por uma “atitude mística”.
Nos quadros da filosofia cartesiana, a superioridade da vontade sobre o
entendimento, para Koyré, não era a concepção mais fácil de admitir. Ao fazê-lo, ele
contrariava Étienne Gilson, professor que supervisionou sua dissertação, o qual defendia
uma aproximação entre Tomás de Aquino e Descartes, notadamente em sua tese de 1913,
La liberté chez Descartes et la théologie. Gilson negava o voluntarismo cartesiano e
afirmava a origem tomista da doutrina cartesiana do julgamento. A leitura de Gilson sobre
as faculdades da vontade e do entendimento era contrária àquela de Koyré. Para nosso
autor, tratava-se de uma leitura oposta ao “espírito cartesiano”. Esse espírito se inspirava
não em Tomás de Aquino, mas sobretudo em Santo Agostinho e Duns Scot, para o qual
a ideia de uma “natureza” era incompatível com a ideia de vontade. Pois “ela é sempre
fixada, delimitada, determinada e ligada – ela não age sponte sua; somente a vontade se
eleva acima de todos os limites, somente ela pode colocar um começo absoluto.”
(KOYRÉ, 1922: 107) O espírito cartesiano estava mais próximo, como o próprio Koyré
diz, desse “filósofo da vontade”, Duns Scot.
Portanto, em sua dissertação sobre Descartes, de 1922, também em seu estudo de
1937, Entretiens sur Descartes, Koyré fornece uma vestimenta mística ao filósofo
francês, descrevendo-a com simpatia. Assim vemos mais claramente a admissão de Koyré
da ideia que outrora afirmamos. Koyré admite a concepção de homem como vontade e
liberdade, oposta à ideia de uma natureza humana. Koyré a via em Descartes, ele a via
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em Jacob Boehme, dedicou-se a destacar e apontar uma concepção que lhes era comum.
É o que vemos ao analisar esses trabalhos koyreanos menos conhecidos, pertencentes a
um período em que ele ainda não era um historiador das ciências.

O encontro com Dilthey

Mas tais trabalhos de Koyré cujos contornos indicamos nos sugerem algo para
além da mera admissão de uma concepção. Ao segui-la, vemos que essa admissão teve
um desdobramento importante. Ela fez Koyré se atentar para um autor que, no seu
entender, também a admitia: Dilthey. Koyré o cita desde sua dissertação sobre Descartes,
de 1922, e, o que é mais significativo, escreve duas resenhas sobre o autor, na década de
1930, nas quais o caracteriza como um “historiador-filósofo”, termos que usará para
caracterizar seu próprio trabalho algumas décadas depois, quando já era um historiador
das ciências.239 Como Ernst Coumet e Paola Zambelli salientam, Koyré tinha certo apreço
pelos trabalhos de Dilthey. Mas como entender a afeição de Koyré pelo autor conhecido
por apontar uma separação nítida entre ciências do espírito e ciências da natureza,
fundamentado em concepções deterministas e causalistas, no que tange ao segundo
domínio, que contrariavam justamente a ideia de uma história das ciências tal como Koyré
a escreverá ainda na década de 1930?240 Parece-nos que a melhor maneira de entendermos
esse apreço é se adotarmos um ponto de vista histórico, ou seja, se tentarmos entender
quem é o Dilthey de Koyré.
Antes de tudo, e o mais importante, Koyré o via como um herdeiro indireto de
Jacob Boehme, adepto de sua doutrina da liberdade. Ele o diz expressamente nas
primeiras páginas de seu La philosophie de Jacob Boehme (KOYRÉ, 2017: p. VIII). Para
nós, o interesse, a afeição de Koyré por Dilthey se fundamenta sobretudo no fato de que
ele via nesse autor aquela convicção que ele admitia. Mas Koyré também possuía
referências significativas desse historiador alemão, isto é, os meios intelectuais que ele

Trata-se de: KOYRÉ, Alexandre. “Resenha de.” [DILTHEY, W. Der Aufbau der geschichtlichen Welt
in den Geisteswissenschaften. Leipzig: Teubner, 1927] In : Revue philosophique de la France et de
l’étranger. 55e année, t. CX, 1930. KOYRÉ, Alexandre. “Resenha de.” [Gesammelte Schriten, vol. VIII ;
Weltanschauungslehre, Abandlungen zur Philosophie der Philosophie. Leipzig: Teubner, 1931]. In : Revue
philosophique de la France et de l’étranger. 57e année, t. CXIII, 1932. A descrição do historiador-filósofo
que nos referimos é aquela que ele dá em sua conferência pronunciada em Boston, em 1954: KOYRÉ,
Alexandre. De l’influence des conceptions philosophiques sur l’évolution des théories scientifiques. In :
Études d’histoire de la pensée philosophique…op. cit., p. 258.
240
Lembramos que ele publicará seus Études Galiléennes em 1939, uma reunião de 3 estudos independentes
que ele começou a publicar no ano acadêmico de 1935-1936.
239
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frequentou, autores próximos a Koyré, não ignoraram a obra diltheyniana. É interessante
notar que as discussões propostas não tocavam diretamente na distinção entre ciências da
natureza e ciências do espírito. Vejamos rapidamente tais referências a partir da trajetória
intelectual de Koyré.
Os trabalhos de Dilthey foram discutidos por Husserl,241 autor que marcou
profundamente Koyré desde os primeiros anos de sua formação acadêmica, a partir de
seu contato com Dilthey, em 1905. Como indica Jean-Claude Gens, o fenomenólogo
alemão se pôs a discutir a crítica diltheyniana aos sistemas metafísicos, seu “ceticismo
historicista”, a ideia de “visão de mundo”, distanciando-se de sua obra. O trabalho de
Dilthey também despertou a atenção de autores do Círculo de Göttingen, ao qual Koyré
esteve ligado em sua juventude. Georg Misch, genro e discípulo de Dilthey, era membro
desse Círculo. Ele foi um dos responsáveis pela publicação das obras completas de
Dilthey na Alemanha. Em 1913, ele publica e escreve o prefácio de Weltanschauung und
Analyse des Menschen seit Renaissance und Reformation, obra que chamará a atenção de
Koyré, em particular seu texto sobre o místico-espiritualista Sébastien Franck (KOYRÉ,
1971: p. 39).242
Dentre os integrantes do Círculo de Göttingen, além de Misch, Edith Stein
também se interessou por alguns elementos interligados à obra de Dilthey, em particular,
a ideia de concepção ou visão de mundo, de Weltanschauung. Seu artigo “A significação
da fenomenologia como concepção de mundo” nos mostra os impactos da recepção de
Husserl da obra de Dilthey. Stein apresenta uma precisão do termo Weltanschauung e
aponta a existência de duas significações diferentes: uma que pretende ser científica e
outra que indica a ideia de que cada um tem sua maneira de ver o mundo e que, nesse
sentido, mesmo uma filosofia que pretenda ser rigorosa, como a fenomenologia, implica
uma visão de mundo.
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Koyré empregará o termo Weltanschauung nesse sentido para

falar de diferentes autores como Sébastien Franck e Galileu. (KOYRÉ, 1971: p. 59;
KOYRÉ, 2017: p. 94)
Koyré também se aproximou de outros autores que dialogaram com os trabalhos
de Dilthey como Max Scheler e, principalmente, Bernard Groethuysen, discípulo
diltheyniano e introdutor do pensamento desse autor alemão na França. Groethuysen
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Ver o estudo de Jean-Claude Gens, La pensée herméneutique de Dilthey, que se dedicou minuciosamente
a essa recepção.
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Nesse texto, Koyré cita o trabalho de Dilthey e o descreve como um artigo “admirável”.
243
Trata-se de: STEIN, Edith. La signification de la phénoménologie comme conception du monde. In :
Phénoménologie et philosophie chrétienne. Paris : Cerf, 1987, p. 1-18.
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participou do encontro entre Husserl e Dilthey, em 1905, e era amigo de Koyré, que o
menciona em várias correspondências. Groethuysen era a quem Koyré se recorria quando
perdia o contato com autores do contexto intelectual alemão. Também foi colaborador
das Recherches philosophiques. Em Dilthey et son école, de 1912, Groethuysen expõe o
que, para ele, era a concepção fundamental de Dilthey, o apresenta como um historiadorfilósofo e descreve seu método histórico: nele, as investigação das produções individuais
apontam para uma investigação do “espírito do tempo” e essa última reenvia às produções
individuais para nelas delinear o que há de singular. (GROETHUYSEN, 1995: p. 55, 56,
62). Em Introduction à la pensée philosophique allemande depuis Nietzsche, de 1926, ele
expõe a filosofia de Dilthey e de Husserl indicando diferenças importantes, mas as integra
em um mesmo movimento de renovo da filosofia alemã. (GROETHUYSEN, 1995: p. 91143). Nos textos da década 1930, Koyré apresentará Dilthey retomando muitos elementos
desses trabalhos de Groethuysen como a ideia do historiador-filósofo, no texto de 1930,
e seu método histórico, no texto de 1932. Ao longo dessa década, para Alexandre Kojève,
e, o que é significativo, para Raymond Aron, Koyré será considerado como uma
referência em relação aos trabalhos de Dilthey. Em uma carta descoberta por nós nos
Fonds Aron, vemos que esse autor enviou separadamente seu capítulo sobre aquele
teórico alemão, de sua obra La philosophie critique de l’histoire, para Koyré, com o
objetivo de saber sua opinião, e depois, enviou a obra completa, na qual ele também
discorre sobre Simmel, Rickert e Weber, como se sabe. (KOYRÉ, S/I, S/D)
Portanto, Koyré se interessou pelos trabalhos de Dilthey e seu ponto de vista sobre
tal autor era singular. Por um lado, como dissemos, ele o via como herdeiro indireto de
Jacob Boehme. Por outro, ele também foi atento ao que os autores de seu meio intelectual
afirmavam sobre Dilthey. Mas há também um terceiro lado. Koyré conhecia diretamente
as análises “finas”, como ele diz, desse autor alemão. Seu trabalho como historiador
chamou sua atenção. Ele foi fortemente marcado pelas análises do livro publicado por
Misch, Weltanschauung und Analyse des Menschen seit Renaissance und Reformation,
como dissemos. O Dilthey de Koyré era constituído por esses três lados: aquele ligado a
Boehme, aquele próprio do contexto intelectual de Koyré e aquele de seu trabalho como
historiador.
Esse Dilthey singular foi importante para a construção da obra koyreana, em
particular, de seu método histórico. Há dois textos publicados na década de 1930 que
chamam a atenção dos historiadores do autor de “Do mundo fechado ao universo
infinito”. A maneira como Koyré descreve Dilthey, os termos que utiliza, são muito
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próximos da maneira como Koyré descreverá seu próprio trabalho como historiador das
ciências. Citamos acima a expressão “historiador filósofo”, que, em 1931, aparece para
caracterizar Dilthey. Em 1954, essa expressão aparece para caracterizar seu próprio
trabalho. Em Koyré, a figura do filósofo refere-se à tentativa de reconstruir racionalmente
as teorias científicas, essas “produções do espírito”, como ele mesmo descreve. A figura
do historiador está ligada à preocupação de restituir os pressupostos, por vezes ilógicos,
que deram vida àquelas teorias em determinado período, pressupostos sem os quais elas
não são compreendidas. A afirmação copernicana do heliocentrismo não é compreensível,
em toda sua força, se ignoramos o fascínio de Copérnico pela figura do Sol. A presença
marcante da forma circular nas teorias astronômicas galilaicas não é compreensível se
ignoramos o desprezo de Galileu pela forma elíptica, deformação, ele acreditava, da
forma circular. O mundo newtoniano, os absolutos que o marcam, não é compreensível
sem seu Deus. Koyré criticava assim uma “racionalização” extrema das teorias
científicas, compostas por elementos irracionais que escapavam à explicação lógica.
Na década de 1930, mais precisamente em 1932, Koyré descreve Dilthey como
um crítico da “espiritualização em excesso” que reduz, de maneira coercitiva, as
“produções do espírito” a uma racionalização extrema, que desconsidera que essas
produções também são formadas por atitudes de alma, manifestas na adoção de elementos
ilógicos. Trata-se do Dilthey que acreditava em um “fundo obscuro” – Koyré utiliza a
mesma expressão para falar da “origem” da natureza divina, em Boehme (KOYRÉ, 2017:
p. 506) – inesgotável fonte dessas produções do espírito. Trata-se do Dilthey que

pensava que a alma humana apenas se revelava a si mesma em e por
suas manifestações; que eram essas manifestações de sua vida e de sua
atividade que se chamam arte, ciência, filosofia, que nos revelavam
parcialmente o fundo obscuro e fecundo de onde elas procediam; ele
sabia também que a “alma humana” é apenas uma abstração e que é
somente analisando e buscando compreender, por um estudo histórico,
as manifestações objetivadas, e, por isso mesmo, objetivas de sua vida,
fazendo reviver em nós o sentido de suas encarnações históricas que
nós podemos – pela interpretação desse sentido – apreender e
compreender certos aspectos, certas atitudes e certas estruturas
fundamentais da alma, que nós podemos reencontrar, partindo do real,
algumas de suas possibilidades. Possibilidades, atitudes e estruturas de
alma, antes que de espírito, pois Dilthey, reagindo contra a
espiritualização excessiva e unilateral do homem provocada pelo
racionalismo, queria reencontrar o homem concreto, sua alma concreta,
alma que é tendência confusa, paixão, élan, tanto – e mais ainda –
quanto espírito. Ele sabia da importância do vital, dos sentimentos
obscuros; ele sabia que eles formavam o fundo que nutria as mais altas
produções do espírito, fundo que se exprimia em e por eles, mas que
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nunca podia se espiritualizar completamente. É por isso também que o
espírito jamais podia penetrá-lo inteiramente. Não podia se desprender
de seu próprio fundo. É por isso que a história, e a história somente [...]
podia nos permitir chegar a esse conhecimento de nós-mesmos.
(KOYRÉ, 1932: p. 490)

Para um leitor de Koyré, essa passagem referente a Dilthey poderia ser facilmente
atribuída ao trabalho koyreano. O constante destaque às “atitudes de alma” que sustentam
as “produções do espírito” é a marca de sua obra. A aproximação, no entanto, parece-nos
ainda mais profunda. Porque, tanto nesse Dilthey singular quanto em Koyré, a adoção de
elementos ilógicos, a negação, feita por um autor, do que é mais racional e admissível,
para seus contemporâneos, manifesta um ato da vontade, de liberdade. Em Koyré,
nenhum autor que ele descreve é preso à racionalidade de uma época. A “Revolução
científica”, assim como a “Revolução espiritual cartesiana”, provam a liberdade do
pensamento humano. Dilthey, para Koyré, inspirado em Boehme, também afirmava isso.
Ele rejeitava a ideia de uma natureza humana e acreditava na “irredutível multiplicidade
das manifestações da alma”, como o próprio Koyré diz. (KOYRÉ, 1932: p. 490) Essa
postura chamou a atenção de Koyré, ela explica sua afeição por Dilthey, o “historiadorfilósofo”.
Então, o encontro com Dilthey teve certo impacto em Koyré. O delineamento
constante dos momentos em que um místico, um cientista, um filósofo, contrariando tudo
o que era mais racional, lógico, para seu período, construía uma nova teoria, um nova
concepção, formulava uma nova ideia, era alimentado pela concepção, que Koyré
também via em Dilthey, aquela da superioridade da vontade sobre o entendimento, da
liberdade do pensamento, do homem como vontade. Seu interesse em delinear o
nascimento de uma física matemática, a “Revolução científica”, em indicar a
matematização do real do século XVII, era alimentado, não pela preocupação em
descrever uma “descoberta”, mas, antes, pela preocupação em apontar o movimento,
apontar os esforços de um Galileu e de um Descartes, apontar “atos de vontade” opostos
ao “entendimento” do período, composto pela lógica, pela filosofia e pela física
aristotélicas.
Mas qual é, precisamente, a importância de Dilthey, em Koyré, se ambos
compartilhavam da mesma concepção? Ela está no método histórico de Dilthey.
Diferentemente daquele de Lévy-Bruhl, na França, marcado pela demarcação de uma
“mentalidade”, Dilthey, sobretudo dos moldes de Groethuysen, oferecia um método que
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se atentava não apenas ao “espírito de uma época”, a Weltanschauung coletiva, nos
termos de Dilthey, mas também às singularidades responsáveis pela mudança no interior
de uma “mentalidade”, no dizer de Lévy-Bruhl. Como Groethuysen descreve, a
preocupação de Dilthey era dupla: a Weltanschauung coletiva e a Weltanschauung
singular. Ele se preocupava com o que era comum a um período e com o que era
particular. Quer dizer, Dilthey oferecia um método que dava conta dos “atos de
liberdade”, “atos da vontade”, que não podem ser entendidos se atentamos apenas aos
princípios, categorias de raciocínio de um período, visto que escapam à racionalidade de
uma época. Ora, trata-se do que Koyré buscou delinear em seus trabalhos de história das
ciências. Ele destacou as mudanças, as singularidades, não a regularidade dos princípios
de raciocínio, a imobilidade típica da “mentalidade”, mas as “atitudes de espírito” ou de
“alma”, atitudes que quebravam essa regularidade. Copérnico, Giordano Bruno, Kepler,
Galileu, Descartes... uma rápida olhadela em seus estudos mais célebres nos mostra sua
atenção a esses momentos de ruptura. Em Koyré, a Revolução científica do século XVII
nada mais é do que o conjunto de “atitudes de alma”, suportes das produções do espírito.
Ela não é uma descoberta, a famigerada matematização do real. Ela é um conjunto de
“atos da vontade”, é um movimento de ideias, de afirmações absurdas, para uma época,
mas que transformaram os alicerces da nossa razão.

Considerações finais

Um estudo mais abrangente das obras koyreanas parece-nos relevante para
entendermos pontos de vista e concepções que perpassavam seus trabalhos. Koyré não se
lançou, logo no início de sua carreira, à história das ciências. Ele se debruçou, investigou
outros temas, aventurou-se por outros domínios. Mas sua aventura foi guiada e marcada
pela adoção de uma concepção: a superioridade da vontade sobre o entendimento, a
liberdade do pensamento. Ele a sublinhou em diferentes autores como Descartes e
Boehme. Ele a viu em Diltthey, em seu método histórico, em como ele o colocava em
prática. Tal concepção e tal método, capaz de destacá-la, não desvaneceram na virada de
Koyré para a história das ciências. Antes, eles foram incorporados. Ora, a singularidade
do trabalho koyreano nos parece poder, em grande parte, ser compreendida a partir daí.
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CULTURA DE MASSAS, GLOBALIZAÇÃO, REDES SOCIAIS E O
SURGIMENTO DA PÓS-VERDADE

Hugo Xavier Pimenta Borges244
RESUMO: Este trabalho pretende compreender as questões sociais que permitiram o
surgimento e a expansão do conceito de pós-verdade. Por meio do diálogo entre os
estudiosos do tema, Jayson Harsin, Gabriele Consentino, Ignas Kalpokas, e Stuart Sim,
busca-se apresentar como o conceito pós-verdade se relaciona com a globalização, com
o promocionalismo próprio da cultura de massas, e com a internet e suas redes sociais. É
interesse notar que o conceito serve à caracterização de um período histórico em que a
globalização e o neoliberalismo, ideias dominantes nas últimas décadas, entram em crise
e propiciam a concorrência de discursos até então marginalizados. Temos que o conceito
é também fruto de uma cultura de massas caracterizada pela difusão da lógica de consumo
para todas as searas da vida, como mídia, política, e etc. Além deles, a internet se
populariza, e com suas redes sociais, torna-se ferramenta fundamental para manipulação,
engajamento e alienação de grupos que reivindicam discursos marginalizados.
Palavras-chave: pós-verdade; crise da globalização; cultura de massas; redes sociais.

Introdução
O presente artigo busca compreender as questões sociais que permitiram o
surgimento e a expansão do conceito de pós-verdade, de modo a se tornar um conceito
periodizante, uma vez que serve a explicar diversos acontecimentos das últimas décadas.
Com seu primeiro registro em janeiro de 1992, no ensaio “A Government of
Lies” publicado na revista semanal The Nation nos Estados Unidos, o termo foi cunhado
pelo dramaturgo Steve Tesich. No ensaio, Tesich que denunciava que a sociedade
estadunidense escolhera ser protegida da verdade e acreditar, de modo pouco
questionador, nos discursos dos então presidentes Ronald Reagan, no contexto do
escândalo Irã-Contras, e George H. W. Bush, no contexto da Guerra do Golfo, mesmo
com consideráveis indícios de que tais presidentes distorciam a realidade dos fatos para
manipular a opinião pública, comportamento que o permitiu concluir que os
estadunidenses escolheram viver em um mundo de pós-verdade (TESICH, 1992: 12 - 14).
A partir de então, a expressão pós-verdade foi sendo cada vez mais utilizada
para explicar certos fenômenos políticos e culturais. Nesse sentido, Consentino destaca
que:
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A pós-verdade como condição cultural e política pode ser observada em
vários fenômenos recentes que emergiram nos países ocidentais, como
na circulação de informações, intencionalmente ou não, enganosas, ou
informações falsas via Internet, por meio de uma opinião pública cada
vez mais polarizada e emocional; na comunicação política e nas
estratégias de influência baseadas na manipulação e na decepção com
atores estatais e não estatais, por meio de tróis, robôs políticos e outras
formas de propaganda computacional; e também na indústria do
marketing político, contando com a ciência da abordagem cognitivocomportamental, análise de big data e microtargeting.
Esses exemplos de comunicações de característica pós-verdade
ocorrem em um contexto político e de mídia, cada vez mais centrado
nas mídias sociais, que evoluiu para incentivar tais formas de
manipulação estratégica dos cidadãos e da opinião pública
(COSENTINO, 2020: 3 – 4, tradução nossa)

Desse modo, o conceito evidencia-se na propagação de informações
enganosas e notícias falsas pela internet, por um ambiente polarizado, e por meio de
estratégias de marketing e recursos tecnológicos próprios do ambiente de rede
computacional. Há nessa disseminação de notícias falsas a intenção de manipular a
opinião pública, que leva também a uma propagação equivocada e não intencional de
desinformação.
Uma explicação mais ampla para o fenômeno é dada por Jayson Harsin (2015:
1 - 2), que assevera que a pós-verdade não é a simples substituição da verdade pela
mentira, mas, a passagem de um modelo em que cada sociedade possui um regime de
verdade (como teorizado por Michel Foucault) para um regime geral de pós-verdade.
Em “Microfísica do poder”, Michel Foucault (1979: 11 - 12) explica que o
que se entende por verdade é uma produção discursiva realizada e controlada pelos
detentores do poder político ou do poder econômico, sendo que o discurso passa a ser tido
como verdadeiro a partir de sua validação naquela sociedade em que esses detentores
exercem seu poder. Nesse sentido:
Cada sociedade tem seu regime de verdade, sua "política geral" de
verdade: isto é, os tipos de discurso que ela acolhe e faz funcionar como
verdadeiros; os mecanismos e as instâncias que permitem distinguir os
enunciados verdadeiros dos falsos, a maneira como se sanciona uns e
outros; as técnicas e os procedimentos que são valorizados para a
obtenção da verdade; o estatuto daqueles que têm o encargo de dizer o
que funciona como verdadeiro (FAUCAULT, 1998: 11 - 12).

Contudo, nos últimos trinta anos esses regimes de verdade foram
reorganizados com maior complexidade por meio de uma nova cultura participativa
digital com a finalidade de proliferar “jogos de verdade” (HARSIN, 2015: 1). Essa
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reorganização se dá em razão da nova tecnologia global de mídia, como a internet
especialmente em suas redes sociais, das mudanças políticas e econômicas, da mudança
na comunicação política (que se torna mais profissional e passa a utilizar recursos de
marketing), e de mudanças ideológicas (HARSIN, 2015: 3). Em se tratando da
propagação de notícias, a mídia tradicional passa a coexistir com a comunicação feita
pelas novas mídias (redes sociais, sites, fóruns), em uma sociedade que muda a forma de
consumir informação, deixando de fazê-lo durante períodos específicos do dia, com os
telejornais, para consumir notícias o mais imediatamente possível na internet (HARSIN,
2015: 3).
Assim, passamos a verificar públicos cada vez mais fragmentados,
segmentados e o conteúdo mais direcionado a um público-alvo, sendo que as crenças e
opiniões passam a ser produzidas e gerenciadas a partir da análise de big data e de
estratégias comunicacionais, por isso, Harsin (2015: 4) identifica nesse cenário a
existência de verdadeiros “mercados de verdade”, com ampla concorrência de discursos
que se evocam como verdadeiros, que caracteriza o regime de pós-verdade.
Feitas essas considerações iniciais, é importante destacar dois importantes
episódios do ano de 2016, os quais colocaram o conceito de pós-verdade em grande
evidência como conceito que oferece uma relevante explicação a esses acontecimentos,
são eles: a vitória eleitoral de Donald Trump nos Estados Unidos, e a escolha plebiscitária
pela saída do Reino-Unido da União Europeia. Por tal razão a expressão foi escolhida
como a palavra do ano de 2016 pelos editores do Dicionário Oxford (OXFORD
DICTIONARIES, 2016). Os eventos citados foram apresentados como exemplos de
políticas de pós-verdade especialmente pelos desdobramentos gerados em virtude da
propagação intencional de notícias falsas e de informações falsas equivocadamente
propagadas por inúmeros agentes espalhados por todo o planeta (COSENTINO, 2020:
14).
A partir do diálogo entre os autores Jayson Harsin, Gabriele Consentino,
Ignas Kalpokas, e Stuart Sim, que vêm estudando a pós-verdade, passamos a apresentar
como a globalização, a cultura de massas, e as redes sociais tornam a ideia de pós-verdade
um objeto único e se relacionam com as suas características.

Globalização, Neoliberalismo e pós-verdade
A partir da alusão histórica do declínio da União Soviética, e, por
conseguinte, o fim da disputa ideológica entre os blocos socialista e capitalista, temos
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como resultado a hegemonia de um modelo ideológico global caracterizado pela
democracia liberal e pelo capitalismo de livre mercado com enfoque no consumismo, tal
narrativa dominante fora propagada pela televisão e pela indústria cultural
(COSENTINO, 2020: 10).
A narrativa da globalização preponderou como “uma ideologia totalizadora”
(COSENTINO, 2020: 10), assim, a ideia do neoliberalismo como receita segura para o
crescimento econômico e a estabilidade política também se tornou hegemônica. A
globalização das finanças e do comércio prometia ser benéfica a toda a comunidade
internacional, seguindo essa cartilha do Ocidente desenvolvido (SIM, 2019: 140 - 141).
Todavia, apesar de mais de duas décadas de domínio, tal hegemonia de
integração econômica global embasada em um consenso neoliberal entra em uma ampla
crise de desconfiança (COSENTINO, 2020: 9 - 10). O neoliberalismo desenfreado
vivenciado não trouxe redução das desigualdades sociais, ao contrário disso, aumentou a
discrepância financeira de modo geral, e em tal “aspecto, o neoliberalismo parece ter
deixado para trás os ideais do liberalismo” (SIM, 2019: 141, tradução nossa). Para Sim
(2019: 141), vivemos agora em uma sociedade pós-liberal, na qual as premissas padrões
de condução da política, até então bem estabelecidas e de essência liberal, estão sendo
questionadas e sofrendo oposição, como consequência do fenômeno da pós-verdade, já
que passamos de um discurso hegemônico e preponderante de globalização e
neoliberalismo, para um momento de questionamento e discursos concorrentes.
A partir desse contexto, verifica-se que a desigualdade agravada pelo
neoliberalismo gerou um grupo de marginalizados (economicamente), e um grupo de
marginalizados do ponto de vista cultural, que estavam a margem do pensamento
econômico até então hegemônico, como observa Kalpokas (2019, p. 20). Parte desses
grupos de marginalizados passou então se engajar politicamente, especialmente nas redes
sociais, repercutindo suas insatisfações e pautas marginalizadas, são grupos que vão além
da marginalização gerada pela desigualdade social, são indivíduos descontentes nos mais
diversos aspectos, como social, cultural, econômico, etc. (KALPOKAS 2019: 20).
A partir do cenário de crise da narrativa da globalização, Gabriele Consentino
(2020: 10) esclarece que a pós-verdade atua como um conceito periodizante do atual
momento, em que a crise de confiança atinge não só o modelo neoliberal e a globalização,
mas, também as instituições das democracias liberais, como se verifica:
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Na minha leitura, o colapso da confiança social anteriormente
desfrutado pelas instituições estabelecidas das democracias liberais do
século XX - partidos de massa, mídia, instituições educacionais e
científicas - está ocorrendo no contexto de uma crise de confiança mais
ampla na hegemonia global ocidental e na globalização liderada pelo
Ocidente, bem como no consenso neoliberal sobre democracia e
capitalismo de mercado livre que dominou a política global ao longo
dos últimos 25 anos. Esse é o perímetro histórico e geopolítico que
precisa ser estabelecido para entender a crise pós-verdade sofrida pela
mídia e pelas instituições políticas ocidentais, tanto nas arenas
nacionais quanto nas internacionais. Como um conceito periodizante, a
pós-verdade é, portanto, útil, na medida em que descreve uma fase
histórica que assinala a crise das instituições democráticas ocidentais
para agir como árbitros da verdade (COSENTINO, 2020: 10, tradução
nossa).

Gabriele Consentino (2020, p. 11 - 12) destaca que há quem aponte que a
crise seria resultado de certa incapacidade administrativa dos poderes postos em um
cenário de crescente complexidade e instabilidade, trazidos pela expansão da democracia
liberal e do capitalismo de livre mercado em mundo de comunicação global e em rede.
Prova disso é a pluralidade de subconjuntos discursivos que dificultam os consensos e
geram novos espaços de agregação política, que passam a poder alcançar relevância no
ambiente da internet. Entretanto, o autor aponta que há também uma visível manipulação
perpetrada por atores políticos nacionais e internacionais, apesar do quadro mais
complexo e instável (COSENTINO, 2020, p. 11 - 12).
Destacam-se alguns importantes eventos históricos como influenciadores
dessa quebra do discurso global dominante, entre os quais: o trauma dos atentados de 11
de setembro, a Guerra do Iraque de 2003, e as mudanças políticas conhecidas como
Primavera Árabe, todavia, tem-se a crise econômica de 2008 e a recessão por ela gerada
como preponderante no crescimento do discurso de “hostilidade à economia globalizada
passando das margens para o centro do discurso político” (COSENTINO, 2020, p. 12).
Desse modo, temos que o surgimento da pós-verdade acontece em um cenário
em que as imperfeições do modelo de globalização passaram a ser evidenciadas, após um
período em que tal modelo chegou a ostentar um status de consenso mundial, e assim, o
conceito de pós-verdade se presta a identificar o período histórico em que globalização e
neoliberalismo entram em crise, e passam a sofrer concorrência de discursos até então
marginalizados.

Cultura de Massas e promocionalismo
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Além da própria globalização, há certo consenso entre os autores analisados
de que a cultura de massa é um dos agentes estruturadores das práticas de comunicação
de pós-verdade.
Em sua obra “Indústria Cultural e Sociedade”, Theodor Adorno teoriza que:
Toda a cultura de massas em sistema de economia concentrada é
idêntica, e o seu esqueleto, a armadura conceptual daquela, começa a
delinear-se. Os dirigentes não estão mais tão interessados em escondêla; a sua autoridade se reforça quanto mais brutalmente é reconhecida.
O cinema e o rádio não têm mais necessidade de serem empacotados
como arte. A verdade de que nada são além de negócios lhes serve de
ideologia. (ADORNO, 2009: 5 - 6).

Desse modo, Adorno disciplina que a cultura de massas busca a padronização
e objetiva atender sempre às relações negociais, atender a uma lógica de consumo. Esse
sistema aliena e reprime a sociedade em relação às mais diversas formas de dominação
(ADORNO, 2009: 5 - 6).
Essa cultura de massa cuja finalidade é adequar-se ao consumo será
expandida para os mais diversos meandros, inserindo desde a mídia aos políticos na lógica
da padronização para o consumo. Concomitantemente à crise de confiança do discurso da
globalização neoliberal, essa lógica também passará a ser questionada, se tornando campo
fértil em que a pós-verdade é verificada “em uma cultura saturada em artifício e
promocionalismo” (HARSIN, 2018: 2).
Para Harsin (2018: 14) o promocionalismo provoca a difusão dos valores de
mercado e das relações de mercadorias para as mais diversas áreas, e passamos a enxergar
desde nossos relacionamentos até os políticos dentro dessa lógica promocional da
propaganda e do marketing, em razão disso tudo se torna artificial, planejado, e fabricado,
de modo que perdemos a habilidade de distinguir “intenções genuinamente expressivas
ou determinar o que é verdade em oposição a uma mentira” (HARSIN, 2018: 15, tradução
nossa).
De tal forma, a lógica do marketing, do consumo, do promocionalismo passou
a ser aplicada com tamanha amplitude que gerou como efeito um cenário de
questionamento sobre o que é autêntico, o que é verdadeiro.
Nesse mesmo sentido Kalpokas elucida que:

Tudo isso pode ser visto em um contexto mais amplo de
promocionalismo, que sinaliza um estado de relações de commodities
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e valores de mercado sendo estendido para cobrir todos os domínios da
vida; uma vez que a lógica domina e a promoção se torna a norma, as
próprias pessoas, seus relacionamentos com outras pessoas e o
ambiente mais amplo, e também os candidatos políticos, tornam-se
verdadeiramente pós-verdade, uma vez que honestidade e mentira,
autenticidade e versões perdem seus significados definidos: afinal, tudo
se torna (auto) promoção. (KALPOKAS, 2019: 14 - 15, tradução
nossa).

Hannah Arendt, na década de 1970, já observava como uma ameaça à
democracia a tendência de profissionalização na comunicação política de elite, fruto do
promocionalismo, sendo que a filósofa observa uma maior propensão a mentir no
contexto político em que há a disseminação de orientações de comunicação promocional,
mais que isso, tal profissionalização “é marcada pelo crescimento do marketing político,
utilizando formas de influência altamente estratégicas empregadas pela comunicação
comercial e militar, orientada pela ciência cognitiva” (HARSIN, 2018: 15).
A gestão George W. Bush é considerada um exemplo que evidencia o
promocionalismo na política e reforça uma política com características de pós-verdade,
uma vez que promove uma virada na comunicação estatal contemporânea, incluindo um
episódio em que seu delegado-chefe da Casa Civil, Karl Roye, declarou que os
estrategistas como ele criam a própria realidade, que os jornalistas passarão a estudar
(HARSIN, 2018: 16).
As estratégias de comunicação do presidente Bush destacaram-se pelo
registro de notícias falsas, veiculadas desde pela comunicação cômica até pela
comunicação política mais tradicional, com o uso de repórteres falsos, e de coberturas
falsas transmitidas em telejornais locais, além de ser um período de início na difusão do
uso da internet, que torna o cenário com condições diferentes do anterior (HARSIN, 2018:
16).
Além do advento da internet, o que torna o atual panorama caracterizado pela
ideia de pós-verdade é a enorme escala de organização e sistematização de comunicação
enganosa, “a falsidade está incorporada no promocionismo comercial cotidiano, bem
como na autocomunicação em massa (transmissão individual) em meio a níveis históricos
de desconfiança” (HARSIN, 2018: 17), ainda que a mentira e a comunicação enganosa
tenham feito parte da comunicação política desde um passado longínquo.
De igual forma, Kalpokas detalha que mais que a simples distorção ou
reinterpretação dos fatos, as comunicações enganosas são feitas para apoiar narrativas e
agendas que estão sendo promovidas, sinal da maior sistematização na falsidade
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comunicacional, que encontra terreno propício num contexto de relatos concorrentes, no
qual nenhuma instituição é mais a portadora do monopólio das notícias (KALPOKAS,
2019: 11).
A eficácia desse tipo de comunicação será medida pela crença das pessoas
naquela informação, e pelo investimento afetivo do interlocutor, de modo que a emoção
assume primazia sobre os fatos, e com tantas narrativas concorrentes o indivíduo pode
escolher para si acreditar em uma realidade em queira viver dentre as opções apresentadas
(KALPOKAS, 2019: 11 - 13).
Nesse cenário de discursos em que se disputa o envolvimento emocional e
afetivo dos indivíduos, por meio de conhecimentos e crenças, tanto no nível racional,
quanto no nível internacional, promovem confusões epistêmicas, desorientando um
mundo já pós-moderno, nesse cenário percebe-se uma incapacidade das elites tradicionais
de lidarem com esses novos mercados de verdade (CONSENTINO, 2018: 20).
Tem-se ainda que uma sociedade muito competitiva reforça a tendência de
criar narrativas que objetivam induzir um determinado resultado, diverso de um discurso
com fatos verificáveis, e por vezes esse objetivo é a autopromoção, nos inserindo em uma
“série de jogos de pós-verdade” em que a fronteira entre verdade e falsidade vai
desaparecendo. Essa busca pela autopromoção é a principal base das redes sociais, em
que a criação de conteúdo para os demais usuários é impulsionada pelo desejo de se
autopromover (KALPOKAS, 2019: 15).
De tal modo, verificamos que o promocionalismo, próprio da cultura de
massas, passou a se inserir nas mais diversas searas, implicando em artificialidade,
descrédito e competição na sociedade, fatores que fortaleceram o descrédito nas
autoridades estabelecidas, como políticos, a mídia, instituições democráticas, entre
outros, e além desse descrédito, criaram uma cultura de competição que facilitou a
dinâmica de discursos concorrentes, criando-se assim, um chão fértil em que a pósverdade pode ser semeada: descrédito dos detentores do poder de validação da verdade,
e discursos concorrentes com a aplicação de estratégias do marketing e da publicidade.
Elaborada a questão da cultura de massas, passamos agora a tratar de como a internet e
as redes sociais.

A internet e as redes sociais
O ambiente da internet, e em especial das redes sociais, será fundamental para
a estruturação da pós-verdade como condição cultural e política, permitindo a
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manipulação estratégica e facilitando a circulação de informações enganosas, de modo
intencional ou não, por meio de mentiras, notícias falsas (fake news), e bombas de boatos,
e utilizando estratégias de ciência cognitivo-comportamental, análise de big data e
microssegmentação, tudo isso em um ambiente emocional e polarizado (CONSENTINO,
2018: p. 3 - 4).
Nesse sentido, Consentino detalha que:

As mitologias da sociedade em rede são as narrativas políticas
ficcionais, os contos populares da Internet, as fraudes, as teorias da
conspiração e outras formas de histórias de pós-verdade contadas,
circulando on-line que perfura as rachaduras de verdades estabelecidas,
e baseadas em evidências de verdades consensuais e, a partir daí,
poliniza ecossistemas de informação alternativos, superando seu posto
anterior, relegado ao conhecimento marginal e usurpando o centro dos
discursos públicos (COSENTINO, 2020: 19, tradução nossa).

Assim, tem-se que as redes sociais tornam-se parte essencial da estrutura que
permite levar discursos marginalizados a concorrerem com discursos até então
estabelecidos, e que se asseguravam em fatos, em evidências e na ciência, mas, agora no
ambiente da sociedade em rede, tudo é questionável, e algo antes marginalizado pode
concorrer com discursos centrais. Nas redes sociais, um primeiro aspecto destacável o
elemento psicológico que as narrativas políticas de pós-verdade têm de satisfazer as
aspirações do indivíduo de estar inserido em um grupo e estar engajado naquele contexto
de informações em que atua como consumidor e co-criador, além de ter sua opinião
confirmada, essa dinâmica facilita o apelo as emoções no lugar do apelo aos fatos, o apelo
à ideias leigas em detrimento do conhecimento técnico ou científico (KALPOKAS, 2019:
18).
Esse ambiente é o que permite que os comunicadores antecipem as reações
que objetivam ver em seu público, de modo cada vez mais preciso, enquanto o público
deseja que suas aspirações sejam satisfeitas, inclusive atuando na co-criação dos
conteúdos, portanto, tendo um papel também ativo, como partícipes, o que permite
concluir que “a pós-verdade não é manipulação de tipo algum – é conluio” (KALPOKAS,
2019: 18).
Essas narrativas são projetadas para satisfazer as necessidades emocionais e
crenças do público alvo de modo intuitivo, a finalidade é atrair o público, não informalo, usando muitas vezes de um discursivo travestido de novidade, que atrai melhor a
atenção e gera o ímpeto de compartilhar. Esse modo de operar atrai, sobretudo, aqueles
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que sentiam-se marginalizados politicamente, economicamente, socialmente, e
culturalmente (KALPOKAS, 2019: 20). Nesse contexto a narrativa de pós-verdade é
validada como verdadeira enquanto serve como “uma forma de ficção escapista, a
afirmação social e a crença coletiva adquirem importância primordial” (KALPOKAS,
2019: 22).
Tais narrativas capazes de afiliar e mobilizar tem um notável poder
polarizador em detrimento das narrativas concorrentes, e nas redes sociais encontram a
possibilidade de reunir um grande número de pessoas que formam uma base de apoio, em
que os militantes cooperam em massa no ambiente das redes sociais, que ainda gera a
alienação dos membros de um bolha em relação às informações que contradizem suas
crenças e opiniões, como também reforçarem essas mesmas crenças e opiniões pela
validação da própria bolha em que se inserem. Essa bolha de informação implica que as
crenças e opiniões ali presentes são amplamente compartilhadas pela sociedade, numa
lógica de evidência anedótica que substitui a real verificação se uma opinião é realmente
difundida na coletividade pela simples crença de que é uma visão amplamente
compartilhada (KALPOKAS, 2019: 22 - 24).
Esse padrão por vezes se torna comercialmente interessante, pois, uma análise
mais complexa sobre determinado tema pode se tornar menos cativante, e por outro lado,
algo superficial e que recebe maior engajamento pode ser financeiramente atraente. Tal
lógica colabora para que o sensacionalismo da televisão seja levado para as mídias sociais
em um nível novo, com atuação de profissionais que atuavam assim em outras mídias,
como Donald Trump, com experiência no showbusiness, e o comediante e blogueiro
Beppe Grillo, fundador do Movimento Cinco Estrelas na Itália (KALPOKAS, 2019: 25).
Sim (2019: 25), assinala um outro importante aspecto das narrativas de pósverdade nas mídias sociais que é a capacidade de viralização, termo que indica que um
conteúdo passou a ser extremamente difundido nas redes sociais, assumindo uma
roupagem factual para os leitores, em especial quando propagam algum preconceito,
como a discriminação à imigrantes. O autor também chama a atenção do fato das
empresas de mídia digital não exercerem um controle mais eficaz sobre o conteúdo
postado, como já fazem com conteúdo pornográfico e discursos de ódio racista, que ainda
permeiam fartamente a internet, e compara o atual cenário ao Oeste Selvagem (SIM,
2019: 157).
Para melhor compreender como as redes sociais e também as demais formas
de mídia tornaram a pós-verdade viável, é ainda importante tratarmos do processo de
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midiatização, pois, há uma forte dependência da pós-verdade com o ambiente de mídia
atual, se é que não foi a pós-verdade uma verdadeira consequência causada pelo atual
ambiente de mídia (KALPOKAS, 2019: 53). A midiatização é um processo em que as
várias esferas da sociedade são dominadas pela lógica da mídia, e num cenário em que as
interações sociais têm sido dominadas pelos meios midiáticos, a própria existência social
passa por essa lógica, e num meio em que o que desperta interesse é feito por meio das
emoções, “não é de surpreender que o afeto se torne o principal meio de exercer e afirmar
a própria existência, levando diretamente à Era da Experiência e à pós-verdade”
(KALPOKAS, 2019: 51 - 52).
A Era da Experiência sucede a Era da Informação, de modo que temos uma
mudança de um contexto mais influenciado pelo acesso às informações, e, portanto, mais
racional, para um contexto mais ligado às emoções, à velocidade, e à capacidade de
interação. Kalpokas entende que a sobrecarga de informações do período anterior levou
a uma busca de elaborar essa sobrecarga por um critério afetivo, nesse sentido, as mídias
sociais servem ao usuário como entretenimento, são também fonte de empoderamento,
fonte de aumento da autoestima, e um local de interação baseado na maximização da
satisfação (KALPOKAS, 2019: 33). Assim, por meio da promoção de experiências
aparentemente autênticas, “a Era da experiência trata da excitação da satisfação em um
sentido geral, permitindo que o consumidor de informações maximize seu prazer derivado
do processo de consumo” (KALPOKAS, 2019: 34). Na outra ponta, os fornecedores
devem permitir adaptações para melhor atender as expectativas de experiência de
consumo, que permitam conexões afetivas, histórias emocionantes e que o consumidor se
sinta parte delas (KALPOKAS, 2019: 34).
O ambiente das redes sociais, dependente da interação com o outro, torna as
trocas afetivas também dependentes e sujeitas às influências de um ambiente afetivo
compartilhado que cada vez mais ocupa o lugar do ambiente físico, marcando uma
passagem do factual para o virtual, assim ocorre uma midiatização de nossa própria
capacidade afetiva, e Kalpokas (2019: 52) observa que essa mesma lógica passa a ser
aplicada às afirmações de verdade, se distanciando do factual.
De tal forma, temos um ambiente de mídias sociais no qual o principal
expoente são as redes sociais, extremamente marcados pela preponderância dos aspectos
emocionais, pela busca da satisfação pessoal rápida, e por bolhas de narrativas, que
promovem a ilusão de que essas narrativas possuem amplo respaldo na sociedade, além
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de blindar o indivíduo do convívio com discursos divergentes, assim, tem-se o cenário
perfeito para o crescimento dos discursos marginalizados.

Conclusão
A partir do diálogo entre os autores, verificamos que o conceito de pósverdade, como conceito periodizante, passa a poder caracterizar o atual período histórico,
demonstrando uma mudança em um curto espaço de tempo, após décadas de estabilidade
da globalização e do neoliberalismo. No que se refere a história dos conceitos em
Koselleck (2002: 37), tem-se que a história dos conceitos pode se valer dos resultados da
história social para verificar a diferença entre uma realidade e sua evidência linguística.
Nesse sentido, a crise do discurso hegemônico e duradouro de uma globalização
neoliberal, permitiu que discursos concorrentes, antes marginalizados, pudessem disputar
espaço e enfraquecer as autoridades até então constituídas, que é justamente o que marca
a passagem de um regime de verdade, para um regime de pós-verdade. Aqui é que
encontramos o significado do conceito: a passagem rápida de um período marcado pelo
predomínio de uma narrativa global-neoliberal e marcada pelo poder de autoridades,
como a mídia e os partidos, para outro em que ela é questionada e se vê concorrendo com
outros discursos em um mercado de verdades.
Além da ampla crise referida, destaca-se também que o promocionalismo,
próprio da cultura de massas, se difunde pelas diversas áreas da vida, e gera artificialidade
(com estratégias de marketing e publicidade), descrédito e competição na sociedade, um
cenário fértil para descredibilizar políticos, a mídia, e as instituições democráticas, e
naturalizar a competição das narrativas.
Porém, as redes sociais são o fato novo que parece ser determinante para que
a pós-verdade tenha alcançado um patamar tal que venha a caracterizar e ser um dos
fatores definidores de pleitos importantíssimos nas democracias ocidentais. Sem as
interações virtuais, as bolhas ideológicas, a emoção que infla a militância, e o poder de
manipular, concorrer e viralizar, seria extremamente difícil pós-verdade ser um conceito
que caracterize o momento histórico atual. Foram as redes sociais o meio essencial para
a circulação de narrativas marginalizadas, emocionais e que não encontrariam respaldo,
engajamento, ou teriam difusão global.
De tal forma, esperamos ter traçado de maneira clara e lógica, os aspectos
sociais que se relacionam ao conceito de pós-verdade.
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JOSÉ MARTÍ E A CONSTRUÇÃO DE UM PENSAMENTO
RADICAL: O JORNAL NOVA-IORQUINO PATRIA COMO
“APARELHO DE CONTRA-HEGEMONIA” (1890-1895)245

Iago Brasileiro da Silva Rocha246
RESUMO: Neste texto, propor-nos-emos discutir a importância de um jornal para a
projeção intelectual e política de José Martí (1853-1895). O Patria, periódico novaiorquino que foi fundamental para a divulgação dos ideais do PRC para a formação do
corpo insurrecional cubano. Na construção desse itinerário de análise, onde buscaremos
dar ênfase na a atividade jornalística do intelectual cubano como um empreendimento,
essencialmente, político e revolucionário a ponto de formar um “aparelho de contrahegemonia”247 em oposição ao poder metropolitano espanhol em Cuba. Partiremos de um
recorte nas fontes, isto é, trabalhando com texto dentre os anos de 1890-1895. A nossa
intenção é problematizar o jornalismo em Martí no âmbito da imprensa da cidade de Nova
Iorque, no seu período de ostracismo. Assim, nosso objetivo é mapear como o
revolucionário cubano capitaneou a formação do movimento insurrecional através do
jornalismo.
Palavras-chave: Jornal Patria; atividade jornalística; “aparelho de contra-hegemonia”;
Martí.
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Gramsci desenvolveu o termo “aparelho hegemônico”: “[...] expressão não muito presente, mas que
aparece em vários cadernos (Q 1, 6, 7, 10 e 13) de épocas diferentes, incluindo dois textos de segunda
redação (Q 10 II, 12 [CC, 1, 320] e Q 13, 37 [CC, 3, 92])” (LIGUORI, 2017, p. 75). Assim, o intelectual
sardo não respondeu “[...] o que é o ‘aparelho hegemônico’? Como funciona? G.[Gramsci] não responde
diretamente a essa pergunta, mas dá uma série de ‘pistas’ em alguns Textos B” (LIGUORI, 2017, p. 75).
Mencionaremos uma passagem, na qual o mesmo explanou sobre o conceito: “A realização de um aparelho
hegemônico, enquanto cria um novo terreno ideológico, determina uma reforma das consciências e dos
métodos de conhecimento, é um fato de conhecimento, um fato filosófico. Em linguagem crociana: quando
se consegue introduzir uma nova moral conforme a uma nova concepção do mundo, termina-se por
introduzir também esta concepção, isto é, determina-se uma completa reforma filosófica” (GRAMSCI,
1999, p. 320). Partindo dessa noção de “aparelho hegemônico”, preferimos acrescentar a palavra “contra”
a esse conceito gramsciano. Nesse sentido, o termo “aparelho de contra-hegemonia” soa como uma
expressão “mais” assertiva para analisarmos a luta revolucionário cubana diante do poder metropolitano
espanhol. Já havia em Cuba um “aparelho hegemônico”, capitaneado pela Coroa espanhola. Nessa esteira,
a concepção de um “aparelho de contra-hegemonia” arquitetado pela escrita jornalística de Martí é “mais”
alinhado a nossa proposta de análise. Pois, a ideia de “aparelho hegemônico” está associada, geralmente, a
classe dominante detentora do aparato estatal que trabalha através da força e do consentimento sob a
sociedade civil (LIGUORI, 2017, p. 77). Esse é um dos fatores da ampliação do termo para “aparelho de
contra-hegemonia” para nos auxiliar na compreensão do caso cubano, uma vez que Martí e seu grupo
insurrecional nunca estiveram acoplados na figura do Estado cubano, isto é, não era classe dominante, mas
sim um agrupamento que visava tomar o poder, por isso, a ideia de pensar o jornalismo do revolucionário
cubano como “aparelho de contra-hegemônica”.
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“Mark Twain, quando era diretor de um
jornal na Califórnia, publicou uma vinheta
que representava um burro morto, no fundo
de um poço, com a seguinte legenda: ‘Este
burro morreu porque não zurrou.’ Twain
queria evidenciar a utilidade do anúncio
jornalístico, [...].”
(GRAMSCI, v. 2, 2001, p. 250).
“Em nossas sociedades contemporâneas,
articuladas por tecnologias da comunicação
tão complexas e refinadas, talvez seja difícil
compreender a importância que um simples
jornal podia ter na organização do mundo
das
sociedades
finisseculares
[do
Oitocentos].”
(RAMOS, 2008, p. 111).

A escrita jornalística em Martí José (1853-1895) foi uma atividade crucial para
sua projeção como intelectual público, assim, marcando sua organicidade e,
concomitantemente, a organização do PRC e a gestação do grupo insurrecional, que,
posteriormente, veio a desencadear na luta de libertação nacional, dentre os anos 1895 e
1898. Os escritos do revolucionário cubano foram constantes na sua vida de ostracismo,
uma posição impar na construção e evolução do seu pensamento; e na disseminação dos
ideais do independentismo cubano. Os jornais na América-Hispânica como instrumentos
“[...] que procuravam dominar o emergente campo da identidade nacional” (RAMOS,
2008, p. 110). O século XIX ficou marcado como o período da busca por estabelecer um
parâmetro identitário, um Estado sólido e com suas instituições burocráticas para a
construção das nações latino-americanas.
O jornalismo como um veículo de comunicação que pode ser utilizado para
diversos fins. Como formulou Gramsci: “[...] o jornal pode defender orientações políticas,
econômico-sociais ou científicas” (GRAMSCI, 2001, p.198). Nessa esteira, a atividade
exercida pela imprensa, pode ser autônoma, isto é, independente ao Estado, no entanto,
pode ser o aparelho ideológico248 que dar vida ao aparato estatal (RAMOS, 2008, p. 110).
Na contrapartida, jornais/revistas podem executar uma tarefa de crítica a governos e
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Conceito definido por Louis Althusser com a intenção de identificar quais são os aparatos de produção
e reprodução de uma forma de pensar que subsidia a existência de uma forma de vida socioeconômica. Por
“aparelhos ideológicos de Estado” entendem-se sistemas como: religiosos; jurídicos; partidos políticos;
imprensa; “escolas”. Nesse sentido: “[...] ao passo que os Aparelhos Ideológicos de Estado ‘funcionam
através da ideologia’” (ALTHUSSER, 1985, p. 69).
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instituições. A noção de imprensa latino-americana no século XIX deveria se desvincular
do trabalho para o Estado para fazer a crítica do mesmo e pela “[...] modernização do
jornal [que] requeria certa autonomização do político” (Ibidem, p. 113). Essa autonomia
do político era justamente sair das “malhas” do aparelho estatal para construir um lugar
de enunciação.
Os trabalhos de Martí, historicamente, foram destinados à crítica ao Estado
colonial, então, formado em Cuba pelo modelo “teocrático” da Coroa espanhola, como o
mesmo salientou (MARTÍ, 1893, v.2, p.345). Nessa ótica, o jornalismo como um
aparelho da crítica ao modus operandi, pode ser visto a partir da teoria leninista do
jornalismo, como um órgão que instrumentaliza a propaganda revolucionária para dar
“corpo” a uma ação no movimento real da história, no sentido, de transformá-la (LÊNIN,
2020, p. 170). O intelectual cubano explanou a importância da independência da ilha
caribenha. Neste fragmento adiante há uma exemplificação da necessidade de ter uma
comunicação com os demais membros do PRC e a disseminação de suas pautas nos seios
da sociedade cubana e dos expatriados (na sua maioria exilados, em Nova Iorque) que
eram os sujeitos que formavam o “núcleo duro” da organização do grupo insurrecional:

La Delegación acaba de volver del viaje que emprendió para acelerar
los trabajos de acción en el extranjero, a fin de estar a todo instante en
capacidad de comenzar la guerra unida, segura y democrática que la
astucia o el miedo de España pudiera. querer precipitar. No tratamos en
palabras, ni en mero vocerío de patriotismo: tratamos de vida o de
muerte, y de aprovechar la última oportunidad para la independencia de
nuestra patria, [...]. Nada se opone ya a la terminación y realización de
nuestros planes. (MARTÍ, 1893, v. 2, p. 358-359).

Essas informações apontadas são de cunho pessoal do programa do PRC.
Inclusive não existe um local de publicação desse texto, no qual recortamos um trecho
para demonstrar a organização interna do partido político e a importância da atividade
comunicativa entre sua cúpula para dar direção ao processo independentista cubano.
Apesar de ser um texto restrito aos membros do PRC, esse modelo de escrita foi sendo
cada vez mais usual por Martí ao escrever para jornais nova-iorquinos e hispanoamericanos. Assim, o ideal revolucionário foi se desdobrando de uma cena particular,
para o âmbito social, ou seja, um espaço geral (como procuraremos ir demonstrando ao
decorrer do texto) (MARTÍ, 1893, v. 2, p. 358-359). A relação entre a dupla ação: do
partido político e da atividade jornalística foram ferramentas indispensáveis para a
formação do grupo insurrecional cubano. Essa associação foi crucial para “[...] à ligação
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entre a massa popular nacional e a direção política do nacionalismo” (GRAMSCI, 2001,
p.199).
O nacionalismo/patriotismo cubano pregado por Martí era em defesa de Cuba e
da América espanhola contra os males do colonialismo. Em suas palavras: “[...] las
colonias resistía la organización democrática de la República, [...]” (MARTÍ, 1891, v. 6,
p. 19). O sistema colonial insistia em permanecer e o “novo” paradigma que se estendia
de caráter imperial (estadunidense) também foi alvo de suas críticas: “[...] los pueblos de
América son más libres y prósperos à medida que más se apartan de los Estados Unidos”
(Idem, 1894, v. 6, p. 26). Esse modelo de escrita crítica ganhou visibilidade dentro da
cena hispano-americana. Como asseverou Ramos sobre atividade jornalística de Martí:
“o jornal devia chegar a um público cada vez mais heterogêneo, [...]” (RAMOS, 2008, p.
114). Assim, essa heterodoxia do leitor poderia ser homogeneizada. Nesse sentido, a
ideia era “[...] elaborar, fazer pensar concretamente, transformar, homogeneizar, de
acordo com um processo de desenvolvimento orgânico que conduza do simples senso
comum ao pensamento coerente e sistemático” (GRAMSCI, 2001, p. 201).
O trabalho jornalístico deve ser compreendido dentro da construção da hegemonia
(ou de contra-hegemonia) como um aparato crítico, formativo e informativo. Para a
execução desse trabalho é necessário “[...] a organização do partido por uma organização
para a difusão das ideias de um só jornal” (LÊNIN, 2020, p. 174).

Quando o

revolucionário russo endossou a concepção de “um” partido, nos leva a entender a noção
da criação de um modo de pensar uniforme. Quando o mesmo idealizou um plano de
jornal para toda a Rússia com conteúdos que norteou a revolução.
O trabalho de Martí nos periódicos têm algumas semelhanças com essa proposta.
Partindo do entendimento que a atividade jornalística era fulcral para a construção do
grupo insurrecional cubano, no caso em tela, seus textos circulavam mais no cenário
internacional do que, propriamente, em Cuba pelo fato da repressão do poder
metropolitano espanhol na tentativa de combate as ideias independentistas. Nesse
aspecto, a Coroa espanhola travou até mesmo uma “batalha” no campo das ideias com a
intenção de deslegitimar o movimento independentista, como assinalou o intelectual
cubano:

Entre los objetos infames de las agencias españolas en el extranjero está
naturalmente, el de avivar el miedo que los cubanos pudieran tener a la
revolución, [...].
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Lo demás son las agencias del gobierno español, dentro y fuera de
Cuba, para que los cubanos blancos crean que la revolución acarrearía
el predominio violento de la raza negra; para que los cubanos negros,
azuzados en la preocupación de raza, se divorcien de la revolución, [...].
(MARTÍ, 1894, v. 3, p. 103).

Martí rebateu as críticas disseminadas pelas agências espanholas da seguinte
forma: “No hay odio de razas, porque no hay razas. [...]. Peca contra la Humanidad el que
fomente y propague la oposición y el odio de las razas” (MARTÍ, 1891, v. 6, p. 22).
Partindo dessas colocações, o jornalismo também pode ser um aparelho de conservação
da ordem vigente (BUCI-GLUCKSMANN, 1990, p. 484-485). No entanto, o mesmo é
capaz de trabalhar em uma contrapartida, assim, atuando como uma forma de aparato
crítico contra governos/Estados.
Nessa esteira, não podemos perder de vista o que disse Lênin sobre o papel
desempenhado pelo jornal: “[...] o ‘trabalho político ativo’ pode ser iniciar-se
exclusivamente por uma agitação política viva, coisa impossível sem um jornal [...], que
apareça frequentemente e se difunda com regularidade” (LÊNIN, 2020, p. 178). A
publicação do texto, Las Expediciones y la Revolución, no jornal, Patria, de Nova Iorque,
um dos veículos de comunicações mais utilizados por Martí, principalmente, a partir da
década de 1880 até meados de 1890. Em 6 de agosto de 1892, o revolucionário cubano
expôs a importância desse periódico:

Patria hubiera podido, y debido acaso, publicar las apreciaciones con
que algunos de los periódicos de más peso del Norte, como el Herald y
el Sun, el Times y el journal of Commerce, comentaron los actos
públicos recientes del Partido Revolucionario Cubano, y los relatos y
juicios de los diarios de peso del Estado de la Florida, que vieron de
cerca los métodos y fines del Partido, y castigaron de alto, y por
anticipación, a los que, por error de ligereza o voluntad enemiga,
quisiesen presentar los trabajos encaminados a reunir con energía y
rapidez los recursos necesarios a la revolución como trabajos personales
y alocados, con el fin preciso e inmediato de intentar la revolución sin
recursos, o sin más que aquellos escasisimos que pueden venir del
fanatismo, la vanidad y la imprudencia. Pero Patria vive más
preocupada de lo que queda por hacer, que de lo que tiene ya hecho; y
fía a la larga en la honradez de sus compatriotas. (MARTÍ, v. 2, 1892,
p. 148). [grifos nossos].
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Esses apontamentos demonstram como o jornal Patria foi fundamental para a
construção de uma ideologia249 independentista. Um dos meios de maior divulgação das
ideias do PRC e de seu líder, Martí. A combinação de atividade de partido e de jornalismo
foi o meio pelo qual o revolucionário cubano construiu o corpo de insurretos. A ideia
leninista ilustra os caminhos para a construção da revolução: elevar a organização, a
disciplina e a técnica a um grau de sofisticação considerável (LÊNIN, 2020, p. 178).
Martí dirigiu seu olhar para a história e tirou lições da mesma. As duas últimas
tentativas frustradas de emancipação de Cuba (Guerra dos Dez anos, em 1868-1878; e a
Guerra Chiquita, em 1879-1880). Para o revolucionário cubano: “[...] sólo fueron
vencidos por su desorden e ìnexperiencía [...]” (MARTÍ, 1893, v.2, p. 337). Posto isso,
evidenciou a falta de estratégias dos dois primeiros grupos de insurretos cubanos. O grupo
de Martí não pretendia cometer os mesmos erros. O PRC foi o cerne da organização do
movimento independentista nas atividades da década 1890. Como disse o intelectual
cubano:“[...] el Partido - fruto del profundo estudio de las fuerzas y vicios de nuestra
revolución” (Ibidem, p. 339). As imprudências cometidas, anteriormente, deveu-se a falta
de sistematização do programa revolucionário. A ação pensada ganhou espaço a partir da
constituição do partido. Em outras palavras: “Y el Partido, sin prisa ni ilusión, allega los
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Antes de tentarmos definir o que é ideologia é interessante sublinhar a sua complexidade, polissemia e
suas divergências dentro dos “marxismos”. Esse conceito foi forjado por Destutt de Tracy (1754-1836),
para estudar as ideias no seu sentido genérico, isto é, compreendendo ideologia como um conjunto de ideias.
No entanto, Marx o ampliou como destacou Althusser: “A ideologia é, aí, um sistema de idéias, de
representações que domina o espírito de um homem ou de um grupo social” (ALTHUSSER, 1992, p. 81)
(Esse é o modelo de ideologia que referimo-nos quando dirigimo-nos a discussão do processo
independentista cubano). Assim: “Ao falarmos dos aparelhos ideológicos de Estado e de suas práticas,
dissemos que cada um deles era a realização de uma ideologia” (ALTHUSSER, 1992, p. 88). Nesse sentido,
podemos enfatizar que a ideologia é um aparato da classe dominante para alienar e dominar os grupos
subalternos, pois, apresentando uma ideia de sua particularidade e tentando torná-la universal, ou seja, uma
forma hegemônica de concepção de mundo. A reflexão de Zizek ajuda a “clarear” essa definição da seguinte
forma: “‘Ideologia’ pode designar qualquer coisa, desde uma atitude contemplativa que desconhece sua
dependência em relação à realidade social, até um conjunto de crenças voltado para a ação desde meio
essencial em que os indivíduos vivenciam suas relações com uma estrutura social até as ideias falsas que
legitimam um poder politico dominante” (ZIZEK, 1999, p. 83). Como vimos no final da citação do filósofo
esloveno, o conceito também está ligado aos “[...] sentidos de ideologia associados à ideia de inversão ou
falseamento da realidade” (BARROS, 2019, p. 208). De acordo com Althusser, na obra, Ideologia Alemão,
de autoria de Marx e Engels: “A ideologia é concebida como pura ilusão, [...]. Toda a sua realidade está
fora dela. A ideologia é portanto pensada como uma construção imaginária [...]” (ALTHUSSER, 1992, p.
83). Em Gramsci, ideologia é um “produto”, mas que ao mesmo tempo e produtora de ideias que dá
manutenção a um status quo. Nessa esteira: “As ideologias não são neste caso meros reflexos de uma
realidade que está por trás delas, mas ao contrário, são a manifestação do choque das realidades”
(BALDALONI, 1977, p. 11). O pensamento gramsciano ver essa terminologia não como uma questão que
fica apenas no campo das ideias, mas que tem uma relação intrínseca com a materialidade do mundo. Pela
dificuldade de síntese que esse tema nos apresenta, sugeriremos um estudo mais aprofundado (Cf.
ALTHUSSER, 1992; ZIZEK, 1999; BALDALONI, 1977).
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recursos indispensables para poner, sobre la colonia expulsa, la República en donde
puedan vivir en paz cubanos y español” (Ibidem, p. 340).
Essas ideias do intelectual cubano começaram a circular de forma categórica no
Estados Unidos e América-Hispânica, a atividade jornalística ocupando um lugar central
para o debate das ideias do processo independentista. O jornalismo exerceu um lugar de
enunciação sui generis na escrita martiana (RAMOS, 2008, p. 107). Com a concepção de
busca incessante de “Um organismo unitário de cultura, que oferecesse aos diversos
estratos do público” (GRAMSCI, 2001, p. 2001).
O jornalismo de Martí destoou de seus contemporâneos. Enquanto, alguns
escritores estavam mais interessados em escrever para um público, particularmente,
“culto”, como: “A crônica surge como uma crônica da vida moderna, produzida para um
leitor ‘culto’, desejoso da modernidade estrangeira. [...] não define Martí, que levará a
crônica a regiões convertendo-a numa crítica da viagem importadora, modernizadora”
(RAMOS, 2008, p. 105). Nesse sentido, o aspecto particular do intelectual cubano se
encontra na crítica aos temas: políticos, sociais, culturais etc., ademais, sempre, tendo
como “pano de fundo” a análise crítica (RAMOS, 2008, p. 105).
A escrita jornalística de Martí desempenhou um papel essencial, principalmente,
nas últimas duas décadas do século XIX. Fernandes sublinhou o momento excepcional
que Cuba estava vivendo nesse espaço de tempo, dizendo: “[...] o período central para
entender por que a moderna Cuba estava condenada a gravitar em torno dos Estados
Unidos e poderia, também, realizar a ‘revolução dentro da revolução’[...]”
(FERNANDES, 2007, p. 53). Partido dessa afirmativa do sociólogo brasileiro, o grupo
insurrecional, o PRC e seu líder deveriam atuar em duas frentes: na derrubada do jugo
colonial espanhol e “barrar” o avanço imperialista norte-americano, na ilha caribenha.
Nessa direção, intelectual cubano criticou essas duas formas de extorsão. O colonialismo
espanhol: “[...] la república que lucha contra la colonia” (MARTÍ, 1891, v. 6, p. 19). O
imperialismo estadunidense: “[...] los países de nuestra América ascienden a la libertad
segura y generosa en la misma proporción en que los Estados Unidos descienden de ella
[...]” (Idem, 1894, v. 6, p. 26).
Esses apontamentos de Martí em formato de manifesto político foram
disseminados não só em Cuba, porém, principalmente, na imprensa nova-iorquina e de
alguns países hispânicos. Esse trabalho era feito nas décadas de 1880 e 1890,
essencialmente, pelo jornal: Patria, de Nova Iorque. Foi um veículo de comunicação
seminal para a divulgação dos ideários do PRC e de seu líder. Um jornalismo que
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perpassou o âmbito nacional (por causa da repressão política em Cuba os artigos tiveram
que serem publicados em jornais fora da ilha caribenha) no tocante a circulação de seus
textos, que se difundiram de forma notória na imprensa americana (Estados Unidos e
países hispânicos). A reflexão teórica de Gramsci nos auxilia na compreensão da criação
de um “bloco unitário” para a edificação de um grupo hegemônico para construir
itinerários para atingir determinados fins:

A elaboração nacional unitária de uma consciência coletiva homogênea
requer múltiplas condições e iniciativas. A difusão, por um centro
homogêneo, de um modo de pensar e de agir homogêneo é a condição
principal, mas não deve e não pode ser a única. Um erro muito
difundido consiste em pensar que toda camada social elabora sua
consciência e sua cultura do mesmo modo, com os mesmos métodos,
isto é, com os métodos dos intelectuais profissionais.
[...] não basta a premissa da “difusão orgânica, por um centro
homogêneo, de um modo de pensar e de agir homogêneo”. O mesmo
raio luminoso, passando por prismas diversos, dá refrações de luz
diversas: se se pretende obter a mesma refração, é necessária toda uma
série de retificações nos prismas singulares. (GRAMSCI, 2001, v. 2, p.
205). [grifos nossos].

As explanações do pensador sardo, guardadas as devidas proporções, vão ao
encontro do pensamento de Martí, no sentido de enfatizar a necessidade de união para a
construção de projetos hegemônicos. O jornal redigido pelo intelectual cubano,
geralmente, tinha um fundo de crítica política ao paradigma vigente instalado em Cuba.
O combate ao jugo do poder espanhol era uma questão candente nos seus escritos. Assim,
levantava seus questionamentos à Espanha, que sobrevivia sobre a égide do domínio
colonial “[...] cuya subsistencia depende do sus colonias sofocadas” (MARTÍ, 1893, v.2,
p.344). O mesmo reiterou: “[...] Cuba sólo se ha de desirraigar el gobierno que la aflige
[...]” (Ibidem, 346). Esse modelo de escrita jornalística crítica foi, recorrentemente,
utilizado por Martí ao escrever nos jornais americanos. O porto-riquenho, Julio Ramos
apontou que: “No entanto esse outro lugar de enunciação, concomitante ao aparecimento
de um novo tipo de autoridade intelectual, era ainda bastante vulnerável no começo da
década de 80 [do Oitocentos]” (RAMOS, 2008, p.101). “Vulnerável” no sentido de
escassez de um jornalismo independente de instituições, como o Estado e a Igreja. Esse
distanciamento institucional do revolucionário cubano foi o que lhe rendeu um lugar de
enunciação próprio e autônomo de crítica genuína ao Estado colonial.
O trabalho jornalístico de Martí buscou formar uma opinião pública. Ação essa
que pode ser compreendida como um ato político. Assim, o intelectual cubano tentou
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estruturar uma renovação da vida político-cultural. Nessa ótica, o jornalismo pode ser
visto como “[...] uma orientação intelectual e moral, além de ser um documento do
desenvolvimento cultural em determinadas épocas” (GRAMSCI, 2001, p. 202). Nessa
esteira, a concepção de um trabalho desenvolvido por jornais era um dado sine qua non
para criar “[...] los patriotas verdadeiros [...]” (MARTÍ, 1892, v. 2, p. 94). Para, então,
posteriormente, “[...] amar y mantener la república con ciudadanos” (Ibidem p. 94). O
jornal Patria apontou o compromisso do revolucionário cubano com a “[...] integridade
e organicidade a respeito da vida pública [de Cuba], [...]” (RAMOS, 2008, p. 107).
Referente à questão, foi colocado da seguinte maneira:

Ni el material atrasado, ni el atareo en cosa mayor, dejan a Patria, en
días en que es ilícito dormir, tiempo para reseñar en este número, como
hubiera querido, los acontecimientos, no todos de naturaleza pública,
que acaban de sellar la organización, larga y firme, de los cubanos
revolucionarios. Ni el riesgo de los habitantes de Cuba, y el sigilo
indispensable en una obra revolucionaria viril, [...]. Ni en el estado
delicadísimo de composición en que aún andan, y en la guerra despues
han de andar, los elementos revolucionarios de nuestro pueblo, [...]. En
revolución, los métodos han de ser callados; y los fines, públicos.
(MARTÍ, 1892, v. 2, p. 93).

Martí enfatizou a importância do Patria em relação aos acontecimentos públicos,
que o mesmo se dedicava e, sobretudo, das atividades voltadas ao processo
independentista que o jornal desempenhou na construção de um público revolucionário.
Apesar de dar ênfase que era necessário certo grau de cuidado a respeito dos conteúdos
expostos nas páginas desses textos para evitar o risco de ceder informações ao adversário
(nesse caso a Coroa espanhola) e desestruturar o programa insurrecional que estava sendo
gestado. O Patria tinha leitores, particularmente, diferenciado que viviam no Estados
Unidos, principalmente, na cidade de Nova Iorque (MARTÍ, 1892, v. 2, p. 93).
Seguindo essa reflexão, é importante destacar a questão do compromisso dos
insurrecionais expatriados e sua consciência da necessidade de fazer um trabalho fora da
ilha caribenha, devidas circunstâncias da repressão espanhola dentro da mesma, encargo
esse que descrito da seguinte forma: “[...] es que los cubanos, libres en el destierro de la
desconfianza y espionaje que impedirán em Cuba siempre el ordenamiento de la guerra,
cumplen con su obligación, todos a la vez haciendo afuera lo que el país no puede hacer
adentro” (MARTÍ, 1893, v.2, p. 340). Partindo dessa observação, a construção de uma
unidade insurrecional passa de acordo com o pensamento gramsciano da formação de
uma “[...] coletividade [que] deve ser entendida como produto de uma elaboração de
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vontade e pensamento coletivos, obtidos através do esforço individual concreto, e não
como resultado de um processo fatal estranho aos indivíduos singulares [...]”
(GRAMSCI, 2001, v. 2, p. 232).250
As críticas martianas sobre o colonialismo e o imperialismo em Cuba só foi
possível através da atividade jornalística e de partido. Assim, os jornais/revistas podem
ser compreendidos como “frações de partidos” (GONÇALVES, 2017, p 81) e vice-versa.
Como destacou Lênin a acerca dessa relação simbiótica, na qual deveria “[...] desenvolver
e avançar a propor se a tentativa de elevar os militantes [...], para que tenham ideias,
tarefas, planos etc.” (LÊNIN, 2020, p. 172). Ramos fez reflexões consideráveis sobre o
jornalismo na América espanhola, no qual Martí era um dos expoentes do pensamento
“finissecular” do século XIX (RAMOS, 2008, 111).
O jornalismo de Martí era voltado para a revolução e para a edificação de uma
sociedade republicana. Os jornais formaram meios de divulgação da luta independentista
que o mesmo nomeou de “obra nacional” (MARTÍ, 1892, v. 2, p. 94). Nesse sentido, para
se referir à construção de uma sociedade de “novo” tipo em Cuba. Para esse feito era
necessário “[...] incluir en el levantamiento del país la mayor suma de componentes de él,
este propósito fundamental de ligar en una revolución amplia y sincera[...]. [...] la
revolución inevitable [...]” (Ibidem, p. 94).
Essa concepção martiana foi, recorrentemente, propagada no jornal novaiorquino, Patria, onde os cubanos exilados se informavam sobre os trâmites do processo
independentista de Cuba. Assim, o periódico deveria ser desenvolvido para “[...] manter
[...] informados os cidadãos sobre toda a sua atividade, isto é, deve educá-los [...]”
(GRAMSCI, 2001, v. 2, p. 229). O papel dos jornais/revistas no sentido gramsciano é
criar um “novo” público através da formação de uma concepção de cultura política. A
noção de “aparelho de hegemonia” é fundamental para a formação de um público
homogêneo. Tal ação só é possível a partir “[...] da atividade jornalística (em suas várias
manifestações) seguir e controlar todos os movimentos e centros intelectuais que existem
e se formam [...]” (Ibidem, p. 247).
Partindo desse prisma, Martí exerceu uma atividade de divulgação do movimento
insurrecional de forma pertinente. O Patria foi o “aparelho de contra-hegemonia” na
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Desse modo, a expressão utilizada por Gramsci do esforço individual de cada sujeito não pode ser
confundida com individualismo. O que o marxista sardo pretendeu demonstrar e que cada indivíduo
necessita de um empenho para formar sua própria consciência crítica para atuar de forma coletiva
(GRAMSCI, 2001, v. 2, p. 232).
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década de 1890, que mais difundiu o programa do PRC ligado às atividades
independentistas cubanas. A intenção de formar um grupo de insurretos passou,
demasiadamente, pelo aspecto jornalístico. O jornalismo martiano criou uma cultura
“PRCBista”251, isto é, o partido, assim, como os jornais capitaneou um modo de pensar e
o difundiu no âmbito da sociedade cubana. A escrita crítica foi, sistematicamente, um
aparato utilizado pelo intelectual cubano com a tentativa de impactar os insurrecionais. A
concepção de que “Para librar al país de lo imprevisto se fundó el Partido Revolucionario
Cubano; para someter la aspiración patriótica al bien y voluntad del país, y no para
ponerse, so pretexto de gloria, encima de él [...]” (MARTÍ, 1892, v. 2, p. 94). Assim,
colaborando com a “[...] obra de fundar por una guerra imprescindible una república
viable, [...]” (Ibidem, p. 95).
Desse modo, o jornal era uma forma de incorporar o “outro”, enquanto sujeito, no
movimento histórico da luta de libertação nacional da ilha caribenha (RAMOS, 2008, p.
109). No pensamento martiano a atividade jornalística e de partido foi uma simbiose
indispensável para a formação do corpo insurrecional. A noção de cultura “PRCbista” foi
forjada através da escrita e divulgação do trabalho periodista. O jornalismo como um
propagador do programa do partido político: organizador, disciplinador e técnico; no
sentido de ser especializado na propaganda revolucionária (LÊNIN, 2020, p. 174). O
revolucionário russo destacou: “[...] precisamente de que não existe nenhum outro meio
para educar fortes organizações políticas senão um jornal [...]” (LÊNIN, 2020, p. 176). O
Patria foi o jornal da educação “PRCbista” como o trecho a seguir destaca:

El Partido Revolucionario Cubano se fundó [...] para allega con orden
y cariño, dentro y fuera de Cuba, todos los elementos necesarios en la
guerra de independencia a que va forzosamente un país cuya necesidad
urgente de vida es mayor que las condiciones falsas. Instables y
vergonzosas de existencia que le crea una metrópoli floja y hosti [a
Espanha]. (MARTÍ, 1892, v. 2, p. 95)

Nesse sentido, o jornalismo ocupa um lugar central: “O serviço de informação
crítica, para um público de cultura medíocre ou que se inicia na vida cultural, [...], é um
serviço obrigatório” (GRAMSCI, 2001, v. 2, p. 242). Partindo desse aspecto, os textos
jornalísticos devem ter “[...] maior peso educativo e formativo” (Ibidem, p. 246). Nesse
O termo “PRCbista” é uma expressão para abarcar a questão de uma formar de pensar que foi propagada
pelo Partido Revolucionário Cubano (PRC), com a intenção de gestar um público revolucionário e trabalhar
na sua homogeneização no que tange a concepção e a ação desse grupo de insurretos no mundo, isto é, no
processo independentista cubano.
251
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quesito, o jornal Patria, dirigido por Martí foi um “aparelhos de contra-hegemonia”, que
funcionou como dispositivo “crítico-informativo” (GRAMSCI, 2001, v. 2, p. 210). O
periódico voltado à tentativa de construir um corpo insurrecional a partir da divulgação
do programa do PRC, como afirmou o intelectual cubano: “[...] el Partido existe, seguro
de su razón, como el alma visible de Cuba, [...]” (Ibidem, p. 341). Assim: “[...] al Partido
de la revolución, censor enérgico de toda rebelión [...]” (Ibidem, p. 334). Destarte, tento
[...] un plan hostil al despotismo y el desorden, para allegar todos los elementos de
emancipación que existan dentro y fuera de Cuba [...]” (Ibidem, p. 334).
Esses ideais martianos propagados ganharam notoriedade pela força do
jornalismo. Sua concepção política só alcançou um status de visibilidade por causa da
disseminação de sua escrita em jornais/periódicos. A construção do corpo insurrecional
foi fruto de um programa de partido político e de um trabalho jornalístico ativo,
principalmente, no Patria, no qual Martí escreveu com maior frequência e,
consequentemente, por se tratar de um veículo de comunicação, onde trabalhou nos anos
de 1890, isto é, próximo da criação do PRC (1892) e do acirramento da luta de libertação
nacional de Cuba (1895).
Por esse prisma, o jornal foi um “aparelho de contra-hegemonia” em oposição à
espoliação espanhola, na ilha caribenha. Em outro sentido, porém, com o mesmo intuito
a metáfora leninista de pensar os jornais como “andaimes” e o “edifício” como a
revolução, é um arquétipo útil para delinear o desenvolvimento, paulatino, de um
programa revolucionário (LÊNIN, 2020, p. 179).252 Assim, o revolucionário russo
ilustrou, novamente, a importância de um jornal político-combativo:

No que diz respeito à construção de organizações revolucionárias, a
experiência mostra que é possível, por vezes, construir sem andaimes
[...]. Mas agora não podemos sequer imaginar a possiblidade de
construir sem andaimes o edifício de que temos necessidade [a
revolução]. (LÊNIN, 2020, p. 176).

O Patria foi o “aparelho de contra-hegemonia” utilizado para fins de propaganda
e organização do movimento independentista. Era um aparato crítico do Estado colonial
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É interessante não perder de vista, que o jornalismo, historicamente, tem sido indispensável nas
organizações dos processos revolucionários, pois, desempenhando “um trabalho político vivo” (LÊNIN,
2020, p. 177). Nesse sentido, Lênin pensou os jornais como uma convocatória para a revolução, isto é,
apontou que essa atividade tinha uma relação intrínseca com a prática: “[...] o que nós precisamos não é
resolver uma questão de princípio, mas sim de prática; é necessário estabelecer imediatamente um plano
determinado para a construção” (Ibidem, p. 176).
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espanhol. Como vemos nas palavras de Martí: “La separación de España es el único
remedio a los males cubanos” (MARTÍ, 1893, v.2, p. 341). Nesse sentido, era preciso
destruir “[...] los privilegios en que mantiene a fuerza de armas a la población peninsular
” (MARTÍ, 1893, v.2, p. 341).
Portanto, podemos deduzir que o jornal Patria foi um “aparelho de contrahegemonia” a serviço do combate, em oposição às tiranias colonialistas e imperialistas.
Desenvolveu um aparato crítico arquitetado pelo seu líder, Martí. Nesse sentido, a crítica,
historicamente, voltada ao político e à necessidade de construir uma forma societária
alternativa aos paradigmas vigentes (o modelo de organização espanhol e norteamericano), à época. Assim, o veículo de comunicação, guardadas as devidas proporções,
foi o periódico, no qual o intelectual cubano publicou seus textos de “maior” impacto
político. Partindo desse prisma, é importante destacar que o Patria foi o jornal com uma
relevância incomparável com os demais (onde publicou seus textos), por ser uma espécie
de divulgador das ideias do PRC, que carregava consigo o programa revolucionário do
processo independentista cubano.253
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RECURSOS SIRÍACOS DO SÉCULO VII: A CRÔNICA ANÔNIMA
SIRÍACA, UM OLHAR CRISTÃO SOBRE O DECLÍNIO DO
IMPÉRIO PERSA E SUAS RELAÇÕES COM AS POLÍTICAS DO
MUNDO MODERNO

Igor Santos da Silva254
RESUMO: Os documentos que nos atestam a presença dos cristãos siríacos no mundo
oriental, em regiões remotas como a Ásia Central e a Índia não foram recuperados em
grande número, como os textos gregos e latinos. Em parte, em consequência da
conturbada história do cristianismo nessas regiões a partir do séc. XIV. Entretanto
fenômenos modernos também são responsáveis pelas perdas de valiosas documentações
originais. Por conta desses fenômenos, alguns documentos sobrevivem apenas em
trabalhos, por meio de cópias, edições, fotografias e lembranças. Quando isso ocorre, não
é demasiado esforço compreender o quão fidedignas ao original podem ser aquelas. Este
trabalho lida com a história da sobrevivência de uma Crônica Anônima siríaca do séc.
VII e dos espaços por onde esta passou, além de uma revisão literária que compreende os
poucos aventureiros que fizeram dela objeto de estudo ostensivo.
Palavras-chave: Igreja do Oriente, Elias de Merw, Patrimônio.
Problemas Modernos ao Historiador

O pesquisador em história que se decide por investigar períodos remotos,
especialmente aqueles que se dedicam aos períodos clássico, antigo ou medieval, costuma
considerar indissociavelmente à sua prática uma série de ausências relacionadas a
conservação de documentos. Uma série de autores e obras de outrora são mencionados
por seus contemporâneos, mas manuscritos ou cópias infelizmente não chegaram à
posteridade. A perda de documentos não é uma questão enfrentada apenas pelos
historiadores daquelas áreas, muitos outros desafios são apresentados com
documentações contemporâneas, as quais se esperaria um encontro relativamente mais
simples.
Um interessante exercício ao pesquisador em relação ao seu aparato documental é
sempre indicar de maneira clara o estado de conservação daquelas que se serve para
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e orientando do professor Vicente Carlos Rodrigues Alvarez Dobroruka na linha de história política,
instituições e relações de poder.
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confirmação, ajuste ou até refutação de uma hipótese. Caso não haja necessidade ou
interesse em compor a narrativa do estudo com tal empreitada, este deve sempre ser um
estudo em paralelo, que deveria ser encarado com seriedade a partir do momento em que
revela uma faceta relacional do problema de pesquisa, a saber, a história do próprio
documento. As condições de acesso a um documento, se não revelam de imediato algum
conteúdo sobre sua produção, direciona consideravelmente a hermenêutica de qualquer
empreitada.

O Monastério de Rabban Hormizda e sua Importância para a Memória da Igreja
do Oriente255
Uma crônica cristã que cobre em suas narrativas episódios que se sucederam do
reino de Hormizda IV até o fim do Império Persa fora incorporada à uma coleção de Lei
Canônica da Igreja do Oriente e assim foi preservada em um manuscrito do séc. XIV
EC256 (VOSTÉ, 1929: 63). Por anos o manuscrito foi mantido no monastério de Rabban
Hormizda, um proeminente monastério da Igreja do Oriente que foi construído por volta
do séc. VII EC quando a região próxima à Mossul gozava de relativa liberdade religiosa
e que mantinha também elevada atividade monástica, além de um importante núcleo
cristão oriental.
Durante os sécs. XIV e XV EC a situação política da Igreja do Oriente não era das
melhores. Os bispos e patriarcas tiveram que lidar com situações externas
desconfortáveis, mas a situação piorou quando o patriarca Simão IV Basidi nomeou um
sobrinho para a linha sucessória do episcopado, uma prática incomum e que suscitou uma
série de intrigas com as demais arquidioceses (WILMSHURST, 2000: 19). Esse
precedente foi definitivo para a tomada de decisão dos patriarcas que sucederam a Simão
IV, que começaram a indicar seus parentes na linha de sucessão do patriarcado, decidido
anteriormente por meio de votação episcopal. A maior contenda ocorreu por volta de 1550
EC quando Simão VII Ishoʿyahb decidiu indicar seu sobrinho Hanišo ao cargo, que por
ocasião da morte de ambos foi ocupada pelo irmão mais novo de Simão VII, Elias VII
em 1558 EC. Entretanto, em 1558 EC a situação da Igreja do Oriente já era muito distinta,
pois Simão VIII João Sulaqa, um líder de Rabban Hormizda, já havia mobilizado
255

O termo Igreja do Oriente designa parte do cristianismo que se desenvolveu no oriente persa, sob égide
do patriarcado de Selêucia-Ctesifonte. Comumente também é designada Igreja da Pérsia ou Igreja
Nestoriana.
256
Formalmente nomeado MS Alqoš 169.
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partidários de Mossul contra as decisões de Simão VII (VOSTÉ, 1931). Em 1552 EC
declarou juntamente com outros bispos257 a autonomia em relação ao patriarcado da Igreja
do Oriente, que em 1551 EC havia sido transferido por Simão VII para o monastério de
Rabban Hormizda. Em 1553 EC Saluqa foi consagrado pelo papa Júlio III (HABBI, 1966)
como arcebispo de Mossul, uma igreja que professou e integrou o catolicismo até 1600258
EC. Nesse período se consolidou uma tripartição da Igreja do Oriente, com uma Igreja
em comunhão com Roma até 1600 EC, outra parte continuou em comunhão com Roma
após 1600 EC e a Igreja do Oriente na linhagem de Elias.
O Monastério Violado
O monastério de Rabban Hormizda se tornou sede do patriarcado de parte das
igrejas orientais durante o período de cismas da Igreja do Oriente até meados de 1804 EC
quando as lideranças de algumas igrejas foram reunificadas. O antiquíssimo monastério
encrustado nas montanhas já possuía uma brilhante biblioteca, diversos monges e passou
então a sediar uma administração eclesiástica. O crescimento do monastério
impulsionado pelas sedimentações da Igreja do Oriente refreou-se somente no século
XVIII e o monastério onde foram sepultados vários patriarcas orientais foi abandonado
(VOSTÉ, 1930; HARRAK, c2019). Não da noite para o dia. Houve um real esgotamento
da região durante a guerra entre otomanos e persas (1743-1746 EC). Mossul foi sitiada e
parte da guerra travada em território iraquiano, o que deixou a região de Alqoš fragilizada
e suscetível a diversos problemas. Fome, doenças e violência foram consequências da
guerra que contribuíram para o esvaziamento da região.
Em 1808 EC por iniciativa de um cristão maronita, o monge Gabriel Dambo de
Mardin, o monastério de Rabban Hormizda foi reerguido e suas atividades foram
retomadas aos poucos (BRIÈRE, 1910: 410-411; 415). Foram reunidos clérigos dispersos
por Amid, Mossul, Alqoš e proximidades. As atividades alertaram o arcebispo de Mossul,
João VIII Hormizda, que se considerava descendente da linhagem patriarcal de Elias.
João VIII enfrentava uma série de rivalidades, principalmente a de José V Augustino
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Os bispos e igrejas que deram suporte a Sulaqa eram das cidades de Amid (Diarbaquir - TUR), Siirt
(TUR), Úrmia (IRI) e Salmas (IRI).
258
A relação das igrejas orientais com a sé romana não foi homogênea sequer entre aquelas que decidiram
não se aproximarem do papado romano. Uma série de aproximações e distanciamentos se sucederam após
o cisma da Igreja do Oriente de 155 e para compreender melhor estas situações deveria se concentrar em
um estudo apenas sobre tais relações, entre o catolicismo romano e as igrejas orientais.
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Hindi autoproclamado patriarca do oriente em 1804259 EC e administrador de Amid.
Ambos contavam com o apoio do vaticano, pois o suporte político dado pela igreja
romana junto à administração Otomana era vital para os cristãos do oriente.
De fato, a situação se encaminhou bem para a empreitada de Gabriel Dambo, José
V faleceu em 1827 EC, mas com ótima campanha contra João VIII Hormizda, que em
1838 EC faleceu e prontamente foi sucedido não mais por um de seus parentes.260 A partir
de 1828 EC o monastério e a região de Mossul voltaram a ser molestados por tropas
curdas. Gabriel Dambo foi assassinado em 1832 EC por tropas curdas sob o comando de
Maomé Paxá de Rawandiz, consequência do aumento de taxas impostas aos cristãos e
também uma maior intolerância. Em 1838 EC o monastério foi invadido novamente por
tropas curdas vindas de Soran que acabou com muitos monges assassinados
(WILMSHURST, 2000: 205-206; 260-263) e seguido em 1843 EC veio um golpe certeiro
ao monastério (FRAZEE, 2006: 298-299).
As divergências entre a arquidiocese de Mossul, Amid e Rabban Hormizda foram
solucionadas em 1847 EC com a eleição do patriarca José VI Audo, confirmado pelo papa
Pio IX no ano seguinte. O patriarca nutria relações estreitas com o monastério de Rabban
Hormizda, o próprio iniciara sua carreira após a revitalização empreendida por Gabriel
Dambo. José VI foi o responsável por uma prolífera política de manutenção, cópia e
compra de textos e manuscritos e por fim construiu o monastério sírio-caldeu de Nossa
Senhora das Sementes em 1859 EC próximo das planícies de Alqoš. O novo espaço
substituiu o monastério de Rabban Hormizda261 e para lá fora transferida a biblioteca,
medida tomada devido aos incidentes que ameaçavam a segurança dos monges e também
dos documentos lá depositados
Uma Nova Sede Provisória: Nossa Senhora das Sementes
Aquele manuscrito que sobreviveu na biblioteca do monastério de Rabban
Hormizda foi transferido para Nossa Senhora das Sementes, obviamente com uma série
de outros documentos que não foram destroçados durante as seguidas invasões ao
monastério. O patriarca José VI Audo conseguiu financiamento para a empreitada, desde
259

Nessa época, o arcebispo de Mossul, João VIII Hormizda recebeu um afastamento temporário, assim
parte de suas funções foram cedidas a José V, que então se autoproclamou patriarca.
260
O Vaticano já observava a situação da hereditariedade na sucessão das igrejas orientais, interviu nessa
situação especificamente, pois já haviam advertido João VIII por suas condutas administrativas.
261
É importante ressaltar que o vaticano cedeu ajuda financeira para esta operação no momento de
reaproximação dos sírios caldeus ao catolicismo e posteriormente uma série de presentes foram enviados
ao Vaticano como agradecimento e sinal de união.
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a construção até a instalação do novo monastério, boa parte dele vindo do Vaticano. Como
gesto de boa fé, vários manuscritos foram copiados e enviados como presente aos acervos
do Vaticano. Outrossim, a atividade no monastério de Rabban Hormizda decresceu. O
filólogo Ernest A. T. Wallis Budge visitou o monastério em 1890 EC e apesar da feliz
surpresa da quantidade de manuscritos que continuaram no antigo monastério, contou em
número de dez os monges que viviam em uma vida simples e sem nenhuma facilidade ou
comodidade (BUEDGE, 1902: xx-xxiii).

O Manuscrito Alqoš 169 e o Sumiço da Crônica
A coleção foi então transferida novamente no séc. XX EC para um repositório de
livros de um monastério caldeu em Bagdá. Curiosamente o documento que continha
aquela crônica já mencionada outrora sofreu uma perda. O manuscrito Alqoš 169262 fora
utilizado em ocasiões por pesquisadores que tiveram contato com os fólios que continham
a Crônica Anônima, mas que posteriormente desapareceu, em que data especificamente,
o levantaremos desde já, mas esse mistério, até a presente data, persiste.
Alphonse Mingana teve contato com o manuscrito original no Iraque, pois dois
manuscritos de sua vasta coleção têm por conteúdo a referida crônica cristã do ms Alq.
169. As visitas do pesquisador estão datadas pelos registros das cópias feitas pelo mesmo,

uma delas do ano 1907 EC (MINGANA, 1933: 127) e a outra do ano 1932 EC
(MINGANA, 1933: 1114), ambas preservadas na biblioteca de pesquisa de Cadbury da
universidade de Birmingham.
Anos depois, por volta de 1976 EC, Brutus Haddad utilizou o manuscrito iraquiano
e uma versão do vaticano, sobre a qual falaremos posteriormente. No entanto, em outra
visita, Brutus Haddad e Jack Isaac falharam em identificar na coleção as páginas
referentes à crônica. Isto ocorreu durante um levantamento feito em 1988 EC para
investigar o acervo em questão e produzir um catálogo (1988: 242-273). Os fólios que
continham a Crônica Anônima desapareceram nesse período de doze anos. Brutus
Haddad diz ter feito fotocópias especificamente destas partes do manuscrito, cópias das
quais apresenta apenas um fólio na introdução de sua edição, al-Tdrikh al-Saghir (KABI,
2016: XI263). As fotocópias que ficavam na biblioteca pessoal de Haddad não foram
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As menções ao manuscrito serão abreviadas por ms Alq. 169 a partir dessa.
Cf. nota 2.
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encontradas, apesar das buscas de Nasir Abd al-Husayn Kabi, que publicou a primeira
edição e tradução completa da crônica para o inglês em 2016 EC. O valor dessa
informação credita a longa tradição de uso do manuscrito e dá aos pesquisadores
segurança mesmo com a ausência da versão do século XIV.
Nasir Abd al-Husayn Kabi foi quem prestou os esforços mais recentes para a
localização das páginas desaparecidas do manuscrito. Além das conversas e aproximação
com Brutus Haddad, buscou o documento no ano 2014 EC, as tentativas, novamente sem
sucesso, foram feitas por Amir Jajir nos acervos de Mossul e Bagdá para as pesquisas de
Nasir al-Ka’bi264 (2016: XI). A preocupação de Nasir era o avanço sobre Mossul do
Daexe, grupo jihadista radical islâmico conhecido popularmente por “Estado Islâmico”.
O temor advinha da postura adotada pelo grupo em outras cidades, onde foram destruídos
monumentos e queimados muitos documentos, dentre eles manuscritos.265 Não houve
danos ao acervo em Mossul e é importante mencionar que na opinião de Nasir quem quer
tenha retirado o manuscrito da coleção o fez com intenção (KABI, 2016: XI), já que o
mesmo estava posicionado entre vários outros documentos, na forma como foram
agrupados.
Essa breve história sobre o monastério e principalmente sobre manuscrito em
questão perfaz uma interessante interface de uma pesquisa que abrange aspectos do
conteúdo da Crônica Anônima266, as questões mais relevantes nesse caso foram deixadas
de lado, pois nos parece muito obscuro o motivo de um suposto roubo ou qualquer outra
motivação que desse sumiço ao documento. A questão desenvolvida a seguir diz respeito
à possibilidade de trabalhar com o conteúdo da Crônica Anônima e também como tecer
critérios de confiabilidade e credibilidade a estes trabalhos.

As Pesquisas Relacionadas a Crônica Anônima: Suas edições e Traduções Modernas
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A pedido de Nasir, outro pesquisador se dispôs a buscar a crônica nos dois últimos acervos por onde
passou.
265
A lista de patrimônios arquitetônicos e históricos, como livros, manuscritos e cópias que foram
destruídos é muito longa, imagina-se que parte desses materiais não haviam sido totalmente catalogados
nem tinham sido alvo de extensas investigações científicas. Para uma discussão sobre a estratégia
deliberada do Daexe cf. PORTO, Vagner; FIGUEIRA DA HORA, Juliana. Patrimônio arqueológico na
Síria:discutindo as ações do Estado Islâmico. Projeto História: Revista do Programa de Estudos PósGraduados de História, 2018.
266
Crônica anônima é um dos nomes pelo qual o documento é chamado, posteriormente serão discutidas
algumas nomenclaturas e investigações sobre a mesma.
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Apesar da relevante questão acerca do desaparecimento da crônica cristã
componente do ms alq. 169, a narrativa foi conservada em cópias do mesmo. A biblioteca
do vaticano foi presenteada267 com uma dessas cópias268 e dela foi produzida a primeira
edição da crônica em 1889 EC, pelo orientalista italiano Ignazio Guidi. Posteriormente,
em 1893 EC, o orientalista alemão Theodor Nöldeke publicou uma tradução completa
para o alemão acompanhada de comentários críticos, assim apresentou questões sobre
datação, autoria e historicidade do documento. Além disso, a crônica passou a ser
conhecida como Crônica de Guidi por conta do trabalho de Nöldek e em referência ao
seu primeiro editor. Em 1902 EC foi feita uma tradução de partes da crônica para o francês
e publicada junto de uma coleção de textos referentes aos sínodos da Igreja do Oriente,
por Jean-Baptiste Chabot (1902: 625). No ano seguinte, Guidi publicou uma edição e
tradução para o latim e nesta a intitulou Chronicom Anonymum. Ele também não
acrescentou muitas críticas em seu pequeno prefácio à tradução, pois considerou
suficiente a pesquisa de Nöldeke.
Posteriormente, Alphonse Mingana visitou a coleção e fez as cópias já mencionadas
anteriormente, uma em visita em 1907 EC e depois em 1932 EC. O mais interessante
nestas versões ou cópias é que, se comparadas ao MS Borg. syr. 82, acentuam-se
pequenas diferenças, muitas delas pequenas correções já apresentadas na edição de
Iguinazio Guidi (BROCK, 1969: 221) e nada relacionado à grandes passagens textuais,
isto é, que comprometam a narrativa da crônica. Esses dois excertos são interessantes para
confirmar a credibilidade na cópia recebida pelo Vaticano, que estabeleceu as edições de
Guidi.
Em 1939 EC uma tradução e edição comentada em russo foi publicada por Nina
Victorovna Pigulevskaya.269 Nesta foram aprofundados os comentários da edição alemã
de Nöldeke com uso de novas descobertas em siríaco para comparação. Além disso, a
base da tradução russa fora a tradução alemã, indicando novas possibilidades. Anos
depois, em 1976 EC Brutus Haddad publicara sua tradução, já mencionada anteriormente.
A circulação dessas duas últimas foi limitada à comunidade científica geral, por motivo
de suas línguas originais. Entretanto ambas as traduções foram acompanhadas por
argumentações sofisticadas, que reuniam muito do que já havia sido feito até então. A
267

Rever nota 8.
Manuscrito catalogado como Vatican Borg. syr. 82.
269
Que foi importante pesquisadora na organização de um acervo precioso de achados da Igreja do Oriente
durante as expedições soviéticas na Ásia Central. Muitas delas hoje preservadas em São Petersburgo.
268
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tradução de Brutus Haddad ainda contou com uma cópia do documento perdido, como já
fora mencionado anteriormente.
O trabalho de Haddad, al-Tdrikh al-Saghir, inspirou profundamente Nasir Abd alHusayn Kabi, que publicou recentemente, em 2016, a primeira tradução completa para o
inglês. Também apresenta uma das discussões mais atualizadas sobre a crônica anônima
além de ser a edição com o maior número de comentários, pois fora utilizando vasto
material desenvolvido desde o estudo de Nöldeke. Para a língua inglesa também foram
feitas algumas traduções parciais da crônica, todas integrantes de trabalhos mais
específicos, sobre aspectos dos conteúdos diversos apresentados na narrativa, como as
pesquisas sobre o islã de Robert G. Hoyland em 1997 EC, as relações entre bizantinos e
sassânidas estudada por Greatex em 2002 EC ou o interesse militar e geográfico de Chase
Robinson em 2004 EC. Esses três últimos assuntos são os mais explorados pelos
pesquisadores na crônica, entretanto há um importante componente relacionado à política
externa do Império Persa ainda latente e carente de mais desenvolvimento.270

Datação e Autoria
A cronologia apresentada na Crônica Anônima cobre um período de pouco mais de
80 anos, da morte do rei Hormizda IV em 590 EC até eventos ocorridos por volta da
década de 670 EC. A ausência de uma declaração de autoria também esbarra na falta de
menção ao período que a Crônica teria sido composta, o que gerou um debate extenso em
relação à mesma, mas que por sua vez engloba datações muito próximas. Sebastian Brock
defende um período de composição entre 670 e 680 EC (BROCK, 1976; Idem, 1979),
mas afirma com mais tenacidade uma data limite que não seja anterior a 660 (BROCK,
2002) também usada por Michael Philip (PENN, 2015: 49). Outro problema interessante
diz respeito ao cerco de Constantinopla
Apesar dos [muros]altos, os árabes conseguiram invadir e apoderar-se
das terras do Egito, Tebas e da África. Heráclio, o rei, [38] devido à
angústia que se abateu por conta da derrota dos bizantinos, marchou
então até sua capital, adoeceu e morreu. Ele co-reinou com seu filho por
vinte e oito anos. Ora, o triunfo dos filhos de Ismael, que prevaleceu e
sujeitou esses dois reinos fortes, veio de Deus. Mas Deus ainda não os
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Atualmente é sob este aspecto que desenvolvo minha pesquisa de mestrado, especificamente com o
clímax dessas situações na crônica, que em minha opinião se concentra na figura do arcebispo
metropolitano de Marw (atualmente Mary no Turcomenistão) no episódio de uma conversão em massa.
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deixou governar Constantinopla, porque a vitória é Dele. (KABI, 2016:
107-108)

Para alguns pesquisadores essa é provavelmente uma menção ao cerco ocorrido por
volta de 674 EC visto que não há confirmação de vantagem dos filhos de Ismael sob
Constantinopla. Isto é justificável desde que apresenta a morte de Heráclio, que reinou
com o filho Constantino III. Entretanto é duvidosa a ausência de menções aos
imperadores seguintes, dentre os quais, Constantino VI que era o imperador durante o
famoso cerco aos lendários muros da cidade, que começavam a trilhar sua famosa série
de defesas e resistências.
Pierre Nautin apresentou discordâncias em relação a esta datação. Em primeiro
lugar defendeu dupla autoria da crônica, pois esta apresenta aspectos muito distintos.
Assim, da narrativa do Reino de Hormizda IV até a morte do patriarca Maremmeh seria
plenamente a crônica original, que por conta da menção última ao patriarcado de
Ishoʿyahb III teria sido concluída entre 657 e 658 EC (NAUTIN, 1982: 311). Já os trechos
que se dedicam à descrição de Merw e se conclui com a apresentação do “sexto rei dos
Ismaelitas” seria um apêndice anexado posteriormente, mas que não é proposta datação
alguma por Nautin. A distinção entre estas partes da crônica se deve principalmente ao
conteúdo e a condução da narrativa, na primeira delas a cronologia é melhor distribuída
e apresenta interesse ora em figuras importantes no cenário político persa e bizantino,
outrora na história eclesiástica e dos patriarcas. A segunda, no entanto, retém seu interesse
em descrições geográficas, de rios e cidades, além do foco nas ações e história dos
mulçumanos.
A composição entre 670 e 680 EC é muito plausível, não somente por ser uma
argumentação mais “conservadora” (ROBINSON, 2004: 15), mas também pela ousada
argumentação de Pierre Nautin entorno de uma autoria identificável à Crônica Anônima,
que deixaria de o ser. A datação proposta por Nautin assegura sua afirmação, que seria
Elias, o arcebispo de Merw, quem teria a escrito. Há comentários sobre uma obra de
características aparentemente semelhantes escrita por Elias, o arcebispo de Merw, dois
deles deixados por padres da Igreja do Oriente Isoʿdenah de Barsa e Abdiso de Nísibe.
Essas informações corroboram com o colofão presente no final do apêndice que diz
“terminam algumas das informações da História Eclesiástica”.

As afirmações de

Isoʿdenah e Abdiso ainda descrevem aspectos da obra de Elias, as quais confirmam
segundo Nautin a relação entre a Crônica e a obra de Elias. São essas a menção à
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determinadas personalidades da Igreja do Oriente e o intervalo cronológico que se estende
da morte de Hormizda IV ao fim do patriarcado de Emmereh (NAUTIN, 1982: 311-312).
A despeito da argumentação de Pierre Nautin, o colofão não dá certeza alguma
sobre a autoria da Crônica a qual o apêndice sucede. O título que acompanha a Crônica,
Alguns eventos retirados de Histórias Eclesiásticas, ou seja,
relatos da Igreja, e da História do Cosmo, ou seja, relatos
mundanos, desde a morte de Hormizda, filho de Cosroé, até o fim
do reino dos persas (GUIDI, 1903: 15271),

é claramente posterior às datações acima apresentadas, pois usa o termo fim do império
persa. Isto deixa claro que o mesmo foi integrado à Crônica Anônima em um período em
que as incertezas sobre a conquista árabe já haviam se esvaído, por exemplo, uma
tentativa de retomada do poder por parte de algum pretendente local que reivindicasse o
trono. Entretanto o título faz menção a uma obra de onde as informações foram tiradas, o
que supõe uma crônica ainda maior que a preservada. O colofão também nos dá a mesma
impressão, mas os temas utilizados por Nautin nas descrições de Isoʿdenah e Abdiso são
recorrentes à várias outras obras produzidas por membros da Igreja do Oriente, que se
dedicaram a narrar eventos eclesiásticos marcados pela sucessão de patriarcas e eventos
comuns marcados pela sucessão dos imperadores sassânidas. Mesmo que Nautin
justifique sua crença, as obras de Elias de Merw são consideradas desaparecidas, como
por Phillipe Gignoux (2009), e na melhor das hipóteses o que foi copiado pode ser um
pequena parte do que um dia foi a História Eclesiástica escrita por Elias de Merw, mas
infelizmente não há material suficiente para tais apelos.

Conclusão
A história dos documentos serve ao pesquisador muito além de um adereço.
Lidamos com condições que deixam o pesquisador suscetível a repensar a relevância da
não conservação de determinado documento. Comunicam interesses políticos, situações
históricas especificas relacionadas à espaços memoriais. Investigar determinadas
situações de desaparecimento são muito importantes para se levantar a credibilidade
daquilo que fora preservado, mesmo que indiretamente, sobre determinado documento.
No caso das igrejas cristãs de origem oriental, na Síria, Iraque, Irão e Ásia Central, essa
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O livro foi editado com a tradução e a edição em siríaco, parte enumerado da esquerda pra direita e outra
parte da direita para a esquerda, assim, as páginas da tradução e da edição costumam coincidir.
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história se relaciona diretamente à história da morte de uma religião, um duro
acontecimento acelerado após o século XV EC e que na atualidade indicam o próprio
remanejo geográfico das lideranças dessas igrejas, muitas delas assentadas em outros
continentes, longe de suas raízes geográficas.
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MÚSICA E PODER PÚBLICO EM GOIÁS: APONTAMENTOS
PARA UMA REFLEXÃO

Inglas Ferreira Neiva dos Santosos272
RESUMO: O artigo propõe entender a relação entre as Leis de Incentivo à Cultura em
Goiás e as narrativas identitárias, isto é, as narrativas em torno da ideia de “goianidade”.
Nesse exercício de construção identitária da goianidade, elementos relacionados à
fundação de Goiânia – enquanto cidade moderna – foram alinhavados com elementos
voltados à tradição, à vivência campesina de outrora, comum no histórico do Estado. Sob
tal perspectiva, interessou-nos observar de que maneira o poder público através das Leis
de Incentivo expressa preocupação com desenho identitário do Estado e de sua capital,
reverberando tal intenção em projetos que dentre seus objetivos, exprimem preocupação
com a construção identitária local. Intui-se que tais Leis contribuem com as narrativas
identitárias contidas em algumas obras de cantores locais de música popular, tais como:
Maria Eugênia, Luiz Augusto, Fernando Perillo, Marcelo Barra, dentre outros. Estas
obras, bem como as performances desses artistas, em certa medida, revelam certo zelo
com os simbolismos, com as representações inerentes ao lugar.
Palavras-Chave: música, goianidade, Leis de Incentivo à Cultura

A canção popular em suas variadas vertentes (gêneros, expressões, ritmos)
inegavelmente tem atravessado o processo histórico do Brasil, contribuindo para que o
país, parafraseando Napolitano (2005), seja percebido como uma grande “usina sonora”,
revelando elementos intrínsecos ao quadro social e político de um dado período. Partindo
da premissa de que ao longo desse processo a música se projetou sob diferentes gostos,
demandas e interesses, é possível afirmar que ela transita entre os diferentes extratos
sociais se configurando em elemento representativo de ideias, saberes e simbolismos.
Constitui-se desse modo, em fonte audível, configurando-se em paisagens sonoras dos
lugares, capazes de contribuir com a compreensão das demandas e litígios sociais de uma
determinada época, tanto por sua natureza inquietante, denunciadora, carregada de
representatividade ideológica; quanto por seu caráter recreativo.
Ao considerar a canção popular – elemento cultural revelador de seu tempo, capaz
de influenciar e sofrer influência da sociedade a qual está inserida - conjecturamos como
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sendo de grande valia os estudos que abordem tais documentos enquanto reveladores dos
anseios, dos gostos, das relações de um dado período. Por assim ser, considera-se que os
documentos culturais, e, por conseguinte a música não se defina ou se limite a meros
reflexos das estruturas políticas e econômicas, constituindo-se em vigorosas expressões,
acerca uma referida realidade social, possibilitando entrever questões do cotidiano, das
experiências comuns diárias, que comumente não se revelavam em outras fontes. A partir
de tal premissa, através das lentes metodológicas da história, intuímos que as canções são
passíveis de análise histórica – já que estas são compostas por uma espécie de circuito
que envolve distintas forças, instituindo-se em um organismo complexo - de modo a
fornecer indícios para a tessitura do quadro histórico desejado.
A música assim percebida, acomoda várias temporalidades, conforma elementos
objetivos e subjetivos, se configurando em expressividades - de versos e sons - que,
combinados expressam leituras de sua época. Assim, não é indicado nos estudos sobre
música que se trabalhe com acepções lineares e dicotômicas, nas quais a dinâmica musical
– ou gêneros - sejam vistos tão simplesmente como um processo evolutivo, mas
especialmente que sejam avaliados como encontros permeados pelo um exercício de
hibridação, assim como explica os estudos de Canclini (2013) sobre o processo de
hibridação cultural.
Sob tal lógica, a cultura rompe com a identificação pura e simples de objeto,
propondo-se uma noção de cultura como prática, no sentido atuante na produção de
significados, incluindo as formas constitutivas de uma formação cultural da vida e das
práticas sociais. É com esse olhar alargado que a História Cultural nos permite perscrutar
horizontes escorregadios e dinâmicos tal como os debates em torno da arte, das
sensibilidades, do imaginário, das discussões identitárias, tal como as identidades
nacionais e regionais.
É a partir de tal premissa que a ideia de identidade está sendo aqui pensada,
enquanto elemento aglutinador de interesses em prol de uma dada identidade para Goiás,
isto é, em prol da ideia de goianidade. Nesse exercício, o conceito de identidade, logo de
goianidade deve ser pensado considerando os diferentes processos históricos e sociais os
quais estão inseridos. Pensar a identidade sob um olhar engessado, carente de uma
compreensão flexível, levar-se-á a um possível anacronismo, minguando por certo, a
capacidade expressiva e esclarecedora do conceito. A organicidade identitária resulta
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nessa perspectiva da socialização de representações e significações que são comuns a um
grupo. Tais representações são apropriadas, dando sentido à vivência dos envolvidos,
criando o significado simbólico de cada ação. Nessa perspectiva, a construção identitária
deve ser entendida pela composição do “eu” (individual) e pelo grupo (coletivo) que, em
uma dinâmica – nem sempre livre de conflitos – de mão dupla, compõe a identidade do
indivíduo bem como do coletivo.
Goiás e suas reminiscências
Na construção de um ideal identitário é bastante comum o acionamento de
memórias273 - tanto individual quanto coletiva. Nesse exercício é consenso entre os
autores a asserção de que os lugares contribuem para a fomentação e cristalização de uma
dada identidade. Destarte, a estrutura da memória conta com pontos de referências que
contribuem para a formação de uma memória marcadamente mapeada por lugares, coisas;
tais lugares se estabelecem como uma espécie de vínculo, de espaço de reconhecimento
e identificação.
Se direcionarmos o debate acerca das memórias, bem como sua eleição, para a
construção identitária da goianidade veremos que tais estudos nos auxiliam a
compreender as forças que protagonizaram o desenho identitário de Goiás e
especialmente de Goiânia. Os monumentos da cidade, os lugares compõem um cenário
que atende o que se almejava como sendo a identidade da capital do Estado.
Batismo Cultural foi o nome dado ao evento ocorrido em 05 de julho de 1942, cujo
objetivo foi coroar Goiânia com uma atividade cultural, suturando a fundação da capital
com uma aura artística. A atividade foi organizada por Pedro Ludovico, à época,
interventor do estado, a qual se configurou em um movimento de ratificação da
viabilidade de Goiânia enquanto capital viável, moderna e por certo, afeita aos
movimentos culturais274. A partir de então, elegeu-se uma “elite” cultural que responderia
273

Os estudos sobre memória e/ou lugares de memória e sua utilização na escrita historiográfica são objetos
de estudos de autores como Paul Ricoeur, Pierre Norra, Maurice Halbwachs.
274
O Batismo Cultural propôs imprimir a Goiânia um perfil de Cidade Cultural, enfatizando desse modo a
preocupação com o caráter artístico, visando afinar o debate com as discussões “modernizantes” latentes
no sudeste do país. Na ocasião, Pedro Ludovico estendeu o convite a intelectuais, artistas e cientistas de
outros Estados compondo um cenário de congressos, recitais e palestras, dentre outras atividades. O evento
simbolizou o ápice da pretensão modernizadora do Estado, bem como a apresentação oficial da nova Capital
e do Estado ao resto do país, para tanto, era interessante que a imagem criada e repassada da capital
rompesse com o estereótipo de atraso e retrocesso. O Batismo, portanto, procurou cingir a cidade de
atividades culturais, produzindo uma aura artística-cultural legítima; as apresentações aconteceram em
lugares estratégicos como praça, igreja, escola, teatro, dentre outros (SANTOS, 2016, p. 97).
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grosso modo pelo caráter artístico, bem como político da cidade. Apesar da fundação da
cidade ocorrer em 24 de outubro de 1937 (lançamento da Pedra Fundamental de Goiânia,
marco inicial das obras na capital), foi com o Batismo Cultural que a capital apresentouse para o resto do país.
A ideia fora de construir um mito de fundação pautado no caráter cultural,
projetando assim, uma memória artístico-cultural para a nascente capital. A cidade que,
à época contava com mais de 10.000 habitantes operacionalizou atividades artísticas em
pontos estratégicos: igrejas, praças, teatro, dentre outros. O evento contou com
convidados “ilustres” tais como: políticos em nível nacional, personalidades eclesiásticas,
intelectuais do país, artistas internacionais - a exemplo de Jean Douliez, músico belga que
participou da fundação do Conservatório Goiano de Música, compondo um cenário de
legitimação, delineando a partir daí uma “narrativa oficial” da cidade.
Se pensarmos nas questões até aqui levantadas acerca da composição identitária e
consequentemente da memória, parece-nos claro que todo o arcabouço fundacional e
comemorativo da cidade de Goiânia foi minuciosamente planejado. Assim, cabe-nos
pensar por quais grupos tal atividade cultural foi pensada? A quem interessava a
efetivação dessa memória cultural que se pretendia eleita? Por que a presença de pessoas
de reconhecimento nacional e internacional se fazia necessário ao evento? Qual
participação de representantes da população local no evento?
As respostas de tais questões nos parecem óbvias. Tal evento foi pensado e
efetivado por uma elite política e intelectual local. Havia com a transferência da capital
o interesse em desalojar grupos políticos influentes próprios da antiga capital - Goiás
Velho – há muito no poder. O crescimento do sul e sudoeste goiano trouxeram à cena,
outras forças políticas, dentre elas o mentor da transferência da capital do estado, Pedro
Ludovico275. Ludovico, buscou em seu projeto político agregar em torno de si as novas
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Embora na ocasião da efetivação da transferência da antiga capital de Goiás para a Goiânia, Pedro
Ludovico Teixeira tenha estado à frente, a intenção de mudança da capital já era antiga. Por volta de 1830,
o então presidente da Província de Goiás Miguel Lino de Morais já havia acenado em relação a uma possível
mudança da capital, “mais para o norte, isto é, nas imediações da ‘Água Quente’” (FOLHA DE GOIÁS,
24 de OUTUBRO, 1977). Em outra ocasião, em 1863, outro presidente da Província de Goiás Couto
Magalhães argumentou que embora “Vila Boa fôra bem escolhida pela sua potencialidade aurífera, já se
fazia necessário mudar a capital para uma região propícia para a pecuária e a agricultura, que então
começava a superar o ouro em termos de desenvolvimento social e econômico” (FOLHA DE GOIÁS, 24
de OUTUBRO, 1977).
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forças políticas do Estado, retomando a antiga ideia de mudança da capital, fazendo desta,
sua principal bandeira política.
Dessa maneira a própria fundação da nova capital, foi constituída por grupos que
compunham todo um projeto político amplo, desejoso em se manter no poder. A proposta
do Batismo Cultural, portanto, fora fornecer ao estado e ao Brasil uma imagem de cidade
moderna e promissora.
[...] visualiza-se um significativo esforço em integrar Goiânia à lógica
“moderna”, a qual o país supostamente vivenciava. Para que fosse
possível, a ideia de modernidade disseminada na Capital do Estado
como símbolo de seu crescimento, contou com todo um aparato
propagandístico, sendo comum em jornais impressos - dentre outros
como o rádio – enfatizando o caráter “moderno” da Capital (SANTOS,
2016, p. 99).

Esse exercício evidencia quem compunha o grupo “eleito” para se pensar a cidade,
especialmente culturalmente e economicamente. Nessa perspectiva elegeu-se a narrativa
que se desejava oficial, conveniente. De tal narrativa, ergueu-se – pegando de empréstimo
os estudos de Michel Pollak – uma “memória enquadrada”, delineada pelos anseios de
uma “elite” intelectual e sobremaneira política da nascente capital. Tal grupo - composto
por convidados ilustres e por descendentes das famílias que detinham o poderio da terra
nos primórdios do Estado - integrou o nicho popularmente conhecido como a “família
tradicional goiana”.
Foi nesse processo de sucessão de poder que os filhos dessas “famílias fundadoras”
foram se perpetuando no poder compondo o nicho das ditas famílias importantes da
capital. A geração dos filhos de tais supostos pioneiros, contam com atributos que os seus
predecessores, especialmente, não contavam: formação formal e/ou acadêmica. Essa
distinção contribuiu para legitimar o discurso fundador e legítimo de tais famílias,
delineando um discurso vinculado à tradição, mas sobremaneira atento ao discurso da
modernidade e seu caráter artístico-cultural. Assim, a fundação de Goiânia enquanto
capital atenta ao discurso da modernidade consolidado em nível nacional foi evidenciado
com o Batismo Cultural. Por certo, a retórica da memória local se fez por intermédio da
perenidade de tais famílias, são sobrenomes, que, simbolicamente demarcam fronteiras
geográficas e especialmente históricas.
É fato portanto, que essas famílias “tradicionais” compõem não somente as esferas
políticas e econômicas, mas especialmente a esfera cultural. Muito possivelmente é a
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partir de tais leituras (construções identitárias) que tais narrativas são pensadas,
elaboradas – inclusive as advindas da historiografia. É a partir de tal intuição que
propomos pensar as políticas culturais enquanto possíveis mecanismos de elaboração e
reprodução da ideia de goianidade, através das Leis de Incentivo Cultural.
Políticas culturais em Goiás
A música assim como outras atividades culturais, sobretudo na atualidade está, em
certa medida, vinculada às políticas culturais. A partir de tal premissa, as expressões
artísticas no Brasil devem ser pensadas, com base nessas relações que envolvem a arte e
ações políticas. Já é sabido que a música guarda elementos capazes de vicejar
interpretações acerca de seu tempo, constituindo-se, portanto em documento histórico no caso em questão, revelador da narrativa identitária da goianidade, permitindo-nos
compreender os meandros pelos quais tais políticas se desenvolveram em suas diversas
frentes. Assim, considerando que as representações musicais expressam o quadro social
no qual as músicas são pensadas e executadas, a proposição é de que as políticas públicas
de incentivo à música regional goiana contribuem para a formação de um quadro
sociocultural preocupado em estabelecer certas diferenciações culturais no que se refere
ao Estado.
Vale repontuar que a capital do Estado (Goiânia) foi fundada sob o auspício da
moderna leitura de cidade, logo atenta ao caráter cultural. Essa marca acompanhou o
delineamento identitário da capital, extrapolando o discurso de sua fundação efetivado na
Semana do Batismo Cultural de 1942. Pensando no recorte e na direção aqui proposta,
tomamos como orientação as políticas de incentivo à cultura em Goiás e Goiânia para
entendermos em que medida tais políticas contribuem para o constructo da “identidade
goiana”.
O primeiro elemento a ser pontuado é a intrínseca relação entre o aspecto cultural
e projeto identitário, sendo bastante comum nas manifestações culturais de cunho
regional, o acionamento de elementos representativos de uma determinada identidade.
Desse modo, as referências às políticas culturais em Goiás, inevitavelmente passam pela
discussão da ideia de goianidade. Nessa relação entre políticas de cultura e construção
identitária verifica-se nas leis, bem como em outros documentos, narrativas que se
mostram preocupadas com o debate identitário. Assim, se no passado a emersão das
políticas culturais estiveram ligadas ao discurso do nacionalismo, a partir do século XXI,
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as políticas se vêem, frequentemente vinculadas às narrativas de cunho regional. Trata-se
de vincular as ações culturais às intenções contidas na elaboração de uma dada identidade
regional e/ou local. Sob tal proposição, a cultura é acionada como contribuinte de um
exercício de legitimação, de afirmação de um dado discurso regional. Para tanto, questões
históricas e culturais são mobilizadas como mecanismo de legitimação de uma narrativa,
que se deseja única e, sobretudo viável.
É sob tal perspectiva que se observa na obra de alguns cantores de música popular
goiana tais como: Maria Eugênia, Luiz Augusto, Fernando Perillo, Marcelo Barra, dentre
outros, atenção com as narrativas identitárias. Algumas das canções desses artistas
apresentam elementos – sutis ou evidentes – que expressam certa preocupação com um
traçado identitário, logo com ideia de goianidade.
Esta vinculação revela-se direta ou indiretamente, por meio das Leis que trazem
em sua feição uma clara preocupação com a identidade local, somada evidentemente às
convenções estabelecidas pela a elite cultural do lugar. De modo claro, tais narrativas
identitárias são construídas pelas preferências e seleções dos grupos que se encontram no
poder e, portanto que as erigiu. Por assim ser, carregam uma ideologia política
preocupada em estender o status quo a todas as esferas culturais, construindo a ideia de
que tal identidade não foi construída, mas sim resgatada do esquecimento, logo “legítima
e autêntica”. Desse modo, o discurso identitário está intrinsecamente ligado à ideologia
dominante e por certo, integra o campo das demandas pelo poder, daí as políticas
culturais, igualmente trazerem consigo balizas que contribuam para o desenho identitário.
Do ponto de vista operacional o Estado através de suas ações culturais tende a
implementar espaços físicos (ou simbólicos), instituir símbolos, comportamentos, valores
de modo a criar um conjunto de regras tácitas ou não, que mormente vinculam-se ao lugar.
Eis o exercício da construção identitária, movimento que se expressa intencionalmente
em várias formas de expressão artística, desvelando interesses subjacentes do poder em
questão, logo a identidade consolidar-se em discurso extremamente estratégico.
Sob tal intenção e, considerando as narrativas da goianidade é compreensível que
nas canções aqui abordadas, tal ação estratégica do exercício identitário se faça presente,
mesmo que de maneira nem sempre intencional. Essa apreensão de elementos presentes
nas canções que convergem para o esboço do “jeito goiano de ser”, se faz possível
exatamente por meio do acionamento do Estado, do conjunto simbólico – já erigido – do
que se concebe como sendo goiano. Assim, nas referidas canções, as rememorações e
menções a um passado idílico, saudoso apesar dos litígios, contribui para apologia de um
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goiano sofrido, ensimesmado, mas, refeito. Trata-se de uma tentativa de reconciliamento
com o presente, fazendo do passado - marcado por adversidades – um lugar recomposto
e, sobretudo, ressignificado, por conseguinte, orgulhoso de si. Destarte, trata-se de buscar
a unidade do passado, na diversidade; de enfatizar a superação em detrimento da
desunião, de superar a incivilidade de outrora em direção á civilidade condescendente do
presente. Sob tal perspectiva, nada mais legítimo e indicado, portanto, do que uma elite
letrada para efetivar essa espécie de passagem entre o passado e o presente, construindo
um conjunto representativo do que é efetivamente “ser goiano”.

As principais Leis de fomento à cultura em Goiás

Já se sabe que no exercício do delineamento identitário de um determinado lugar
alguns marcos históricos são acionados com o objetivo de legitimar, endossar as
narrativas. Não obstante, nesse processo, elementos díspares são colocados como
homogêneos, negando por vezes conflitos e projetos em disputa. Considerando que as
Políticas Públicas de Cultura não são isentas de intenções, é possível afirmar que no que
se refere a Goiás tal afirmativa se torna identificável no conteúdo de algumas leis. Assim,
ideias e simbolismos retratados por algumas canções de cantores goianos tendem a ser
apropriados pelos programas (leis) de incentivo à cultura local, como identificadores de
uma propalada identidade. Sob tal propositura as leis contribuem para o traçado da
paisagem sonora do Estado, formulando um caminho histórico desejável, com sons e
formas que remetem a um passado, decerto memorável.
Tal paisagem se mostra, portanto, visivelmente adensada pelas políticas públicas de
incentivo à cultura, nas quais observa-se um empenho em certos aspectos –
institucionalizado inclusive - em torno da “construção”, de uma “identidade regional”.
Nesse movimento, o campo musical ganha destaque, muito possivelmente pelo seu
caráter popular e de significativo alcance junto ao público. A partir daí, é possível
identificar pontos de intersecção entre as Leis de Incentivo e os projetos musicais locais,
nos quais as narrativas da goianidade se fazem presente. Sob essa perspectiva, é possível
indagar qual o alcance das referidas leis no que se refere às intenções das narrativas
impetradas pela a ideia de goianidade?
É possível identificar como sendo as duas principais Leis de incentivo à cultura do
Estado de Goiás a Lei Municipal de Cultura (2002) e a Lei Estadual Goyazes (2000).
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Ambas têm como finalidade promover a cultura no município e no Estado através de
financiamentos com o exercício do mecenato.
A Lei municipal, denominada de Lei Municipal de Cultura n° 7.957, de 06 de
Janeiro de 2000 foi alterada pela Lei n° 8146, de 27 de dezembro de 2002, a qual instituiu
o incentivo fiscal em favor de pessoas físicas e jurídicas de direito privado, para a
realização de projetos culturais. Os fragmentos a seguir, respectivamente, expressam a
preocupação do Estado bem como de sua capital, no que diz respeito às questões culturais
concernentes à sua população.
Lei Municipal de Cultura nº 7.957
Capítulo I
Disposições Preliminares
Art. 1º - Fica instituído incentivo fiscal em favor de pessoas
físicas e jurídicas de direito privado, domiciliadas há no mínimo 3 (três)
anos no Município de Goiânia, para a realização de projetos culturais
que visem:
I - promover o livre acesso às fontes de cultura e o pleno
exercício dos direitos culturais;
II - fomentar a produção cultural e artística goianiense, com a
utilização majoritária de recursos humanos locais;
III - difundir bens, produtos, ações e atividades culturais de valor
universal no Município de Goiânia.

A segunda Lei mencionada, diz respeito ao Estado de Goiás. Publicada em 16 de
maio de 2000, a Lei n° 13.613 instituiu o Programa Estadual de Incentivo à Cultura,
denominada de Goyazes, todavia foi regulamentada em fevereiro de 2001, com a
publicação do Decreto n° 5.362. A Lei n° 13.613
Lei Goyazes
DECRETO Nº 5.362, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2001.
- Vide Decreto nº 5.336 / 2000.
Regulamenta a Lei no 13.613, de 11 de maio de 2000.
O GOVERNADOR DO ESTADO DE GOIÁS, no uso de suas
atribuições constitucionais e legais, tendo em vista o que consta do
Processo no 19030819 e com fundamento no art. 16 da Lei no 13.613,
de 11 de maio de 2000,
DECRETA:
CAPÍTULO I
DOS OBJETIVOS E DA COMPETÊNCIA
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Art. 1o – São objetivos do Programa Estadual de Incentivo à Cultura,
denominado GOYAZES:
I – preservar e divulgar o patrimônio cultural, histórico e artístico do
Estado de Goiás;
II – incentivar e apoiar a produção cultural e artística relevante para o
Estado de Goiás;
III – democratizar o acesso à cultura e o pleno exercício dos direitos
culturais, garantindo a diversidade cultural;

Percebe-se no tocante as leis que, embora a cultura seja apreendida sob sua forma
mais ampla explicitando um olhar multidimensional, no qual a cultura não é vista tão
somente pela ótica específica de uma única atividade, mas como uma atividade que
englobe as variadas dimensões e expressões humanas – o elemento da regionalidade se
faz presente. Por assim ser há uma clara preocupação que o uso dos recursos humanos
advenha da própria região. O Art. 1º inciso II, da Lei Municipal esclarece como sendo
seu objetivo: “fomentar a produção cultural e a artística goianiense, com a utilização
majoritária de recursos humanos locais, revelando uma preocupação com a preservação
e exposição dos arquivos físicos e culturais do município”.
No que se refere a Lei Goyazes, tal referencial também se mostra expresso. A Lei
determina como objetivos do Programa Goyazes: preservar e divulgar o patrimônio
cultural, histórico e artístico do Estado; incentivar e apoiar a produção cultural e artística
relevante para o Estado de Goiás; democratizar o acesso à cultura e o pleno exercício dos
direitos culturais - garantindo a diversidade cultural - e incentivar e apoiar a formação
cultural e artística. Apesar das leis não terem sido citadas integralmente, o trecho, permite
minimamente afirmar que há uma preocupação em relação ao teor dos projetos
apresentados, de modo que, os projetos que trazem em seu conteúdo alguma relação com
o Estado e sua capital tendem a ser mais apreciados.
Além da Lei Goyazes e da Lei Municipal de Cultura há, outrossim, o Fundo de
Apoio à Cultura276 (municipal) e o Fundo de Arte e Cultura do Estado de Goiás277 (FAC),

276

O Fundo de Cultura se constitui em mecanismo indispensável ao Sistema Municipal de Cultura como
medida para integrá-lo ao Sistema Estadual e Nacional de Cultura. Assim, para que o Fundo de Cultura
esteja apto para receber os recursos – estadual e municipal – é imprescindível que o Sistema Municipal
esteja implantado, a saber o Conselho de Cultura e o Plano Municipal de Cultura, devidamente aprovados
pelo o Ministério da Cultura (MinC). Sob a gestão do poder executivo local, constituído pelo Secretário
Municipal de Cultura, cabe ao Conselho estabelecer diretrizes gerais para o fomento à cultura, gerir
orçamentos, despesas e prestações de contas
277
O Fundo de Arte e Cultura do Estado de Goiás - Fundo Cultural/FAC, foi instituído pela Lei 15.633 de
30 de março de 2006 e regulamentado pelo Decreto n. 7.610 em 07 de maio de 2012. Tem orçamento

488

havendo, em certa medida, relação entre a Lei Municipal e o Fundo Municipal. Os
recursos advindos do Fundo Municipal são provenientes de várias fontes:
Dotações orçamentárias anuais do próprio município; Transferências
federais ou estaduais; Arrecadação vinda das taxas pela cessão de
espaços públicos (centro cultural, teatro, etc) que estejam sob a
administração da Secretaria de Cultura local; Doações e legados;
Doações e legados; Reembolso das operações de empréstimo realizadas
pelo Fundo; Retorno de resultados de investimentos realizados em
empresas e projetos culturais; Empréstimos de instituições financeiras
ou outras entidades; Resultado das aplicações em títulos públicos
federais; Saldos não utilizados na execução de projetos culturais;
Devolução de recursos pelo não cumprimento ou desaprovação de
contas de projetos culturais; Saldos de exercícios anteriores (Rose
Meusburger, 2017, p. 01).

No que se refere ao município de Goiânia, o Fundo de Cultura, já apresenta uma
agenda relativamente regular de eventos que compõem a programação anual do
município, a exemplo “Sons do Mercado”, “Goiânia em Cena”, “Goiânia em Prosa e
Verso”, “Goiânia Canto de Ouro”, dentre outros. São atividades denominadas de
“Projetos de Calendário”, posto que ocupam o cenário cultural da capital de forma quase
que permanente.
O segundo Fundo citado, (FAC) constitui-se em mecanismo de fomento e difusão
da produção cultural do Estado, no qual se é reservado 0,5% do orçamento líquido do
Estado para as políticas culturais de todo o Estado. Por meio de editais de seleção pública,
lançados anualmente, o Fundo Cultural possibilita que artistas, grupos e coletivos,
produtores culturais e prefeituras recebam recursos diretamente do Governo do Estado,
para realizarem projetos, nas mais diversas linguagens artísticas e áreas culturais.
Verifica-se no que se refere ao Estado de Goiás e sua capital, por conseguinte, uma
preocupação com o aspecto cultural, pelo menos no que diz respeito à estruturação de
leis. Não obstante, as referidas leis trazem uma leitura universal da concepção de cultura
e de suas possíveis políticas, expressando, todavia, uma significativa preocupação com o
caráter regional e em consequência, com a identidade local. São elementos que compõe
a trama do que se deseja investir como sendo os contornos da identidade local. Em tais
políticas

estão

inseridas

intenções

subjacentes

que,

mormente

revelam

os

posicionamentos do poder político-econômico e intelectual local. Isso não significa
próprio, vinculado e estipulado em lei que é de 0,5% da arrecadação líquida do Estado. Disponível em:
https://fundoculturalgoias.seduce.go.gov.br/sobre/.
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todavia, que não haja disputas de narrativas, ou visões díspares dentro dos projetos
mantidos pelas leis, contudo não se pode negar que há indubitavelmente no interior delas,
preocupações pontuais no delineamento identitário do Estado e de sua capital.
Em entrevista, os artistas goianos os quais compõem o nosso tema de pesquisa,
evidenciaram a importância das referidas Leis no que tange as atividades relacionadas a
execução e divulgação de seus trabalhos. Ambos os entrevistados afirmaram ser quase
impossível desenvolverem algum projeto/show sem o auxílio de alguma Lei de Incentivo,
posto que o valor arrecadado em bilheteria - em uma casa de evento de relativo porte
(teatros, casas de shows), por exemplo -, juntamente com os gastos com músicos; mal
cobrem os custos do espetáculo. Segue alguns trechos das entrevistas com os cantores
Maria Eugênia, Fernando Perillo, Luiz Augusto e Pádua, ao serem questionados sobre as
Leis de Incentivo.
Maria Eugênia
INGLAS: A Lei Municipal de Cultura ela ajuda em algum projeto
pessoal seu?
MARIA EUGÊNIA: Só tudo, Lei Municipal, Lei Estadual, Fundo de
Cultura, nós precisamos.
[...]
MARIA EUGÊNIA: O que acontece, eu quando eu comecei a fazer os
meus discos, os meus shows, a gente não tinha lei nenhuma. Então a
gente ia e pedia, eu cansei de ir aos empresários e tal, para pedir as
coisas. Agora hoje você tem uma lei e eles já estão acostumados a
receber os benefícios das leis. Então você não consegue assim, nada
sem lei, você não consegue fazer mais nada sem lei. E os shows não se
pagam, porque você não pode cobrar assim, um show...

Fernando Perillo
FERNANDO PERILLO: Nossa música é incipiente ainda, ela fraca no
ponto de vista empresarial, como eu disse no início da nossa conversa,
então como você vai se fortalecer? Você não tem recursos financeiros,
o que precisava da gente é o fortalecimento intelectual, o fortalecimento
artístico, fazer o público conhecer nossa música e gostar e defender.
INGLAS: Me fala sobre esses projetos, estão ligados a essas leis de
incentivo?
FERNANDO PERILLO: É, exatamente, eu fiz recentemente, uma
edição do projeto do Circuito Universitário, é pra projeto individual.
Agora que eu faço nas faculdades do interior, parceria, sem cobrar
ingresso e tal, a gente tem um patrocinador, que possibilitado através
das leis, nesse caso foi a Goyases, do Estado. E agora estou fazendo, o
projeto já comecei, devo fazer mais cinco apresentações em Goiânia,
que é o “Feira Moderna”, já está na sexta edição, esse é com as leis de
incentivo à cultura, esse é da prefeitura - Municipal, - então a gente faz
nas praças, nas feiras, é muito bom
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Luiz Augusto
LUIZ AUGUSTO: Todo ano praticamente a gente consegue passar na
Lei de Cultura. A gente sempre tem projeto de Shows nas escolas né,
Cds...

As posições dos três artistas entrevistados são complementares e correlatas. Ambos
corroboram a ideia de que o artista - de qualquer natureza – necessita
imprescindivelmente das políticas culturais como mecanismo de elaboração e execução
de seu trabalho. Os Cds (álbuns) resultantes dos projetos, são financiados por tais leis, os
quais trazem impressos em seus encartes o esclarecimento da subvenção, bem como os
agradecimentos às referidas leis. Destarte, embora tais cantores tenham – entre si ou
pessoalmente - alguns projetos pessoais, muito de seus projetos estão vinculados às Leis
de Incentivo a Cultura do Estado ou município.
Entendemos que seria elucidativo apresentar algumas das obras de tais artistas,
todavia esse formato textual limita maiores desdobramentos. Os estudos que dizem
respeito às Leis de Incentivo à Cultura em Goiás e a obra de tais artistas fazem parte de
uma pesquisa de Doutorado em andamento. Sendo assim, o objetivo deste texto foi
apresentar algumas reflexões (impressões) dos estudos até então desenvolvidos.
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A ESCRAVIDÃO NAS MEMÓRIAS (1864) DE JOSEPHINA
NEUVILLE (1826-1889)

Ingrid Miranda278
RESUMO: Josephina Neuville, nascida no Brasil e educada na França, viveu a maior
parte de sua vida em Lisboa, onde publicou suas Memórias em 1864. Em quase seiscentas
páginas em que narrações emocionadas sobre os seus amores e sofrimentos alternam-se
com descrições de viagens e costumes de sua época, a autora apresenta um retrato
constrangedor – aos olhos de hoje, entenda-se – da escravidão brasileira, a qual aceita
com grande naturalidade, e em tom por vezes jocoso. O objetivo do presente texto é
apresentar em Josephina Neuville os retratos da escravidão, menos enquanto um
testemunho direto a propósito dos escravizados, do que como indícios substanciais de
uma mentalidade senhorial que contribui para a afirmação da imagem da autora como
uma “senhora” em Portugal. A hipótese é a de que, em Josephina, a origem brasileira e
as vicissitudes de sua própria vida – como a proteção financeira de um famoso traficante
– são importantes para compreender o modo pelo qual os escravizados são retratados em
suas Memórias.
Palavras-chave: escrita feminina; escravidão; Portugal.
1. Introdução

Josephina Neuville nasceu em 1826, no Rio de Janeiro, um ano após a chegada de
seus pais, o francês Jean Geant de Neuville e a belga Lambertine Lassence à capital do
Império. O casal, arruinado financeiramente, buscou se recuperar na corte carioca, onde
fundaram o Café Neuville, localizado no Largo do Paço e frequentado, desde a década de
1830, por viajantes e intelectuais (BIGUELINI, 2017: 72-73)279. Josephina era a terceira
de cinco irmãos e, logo após a morte de sua mãe, em 1831, foi mandada por seu pai para
a casa de sua tia em Lisboa, a madame Clementine Levaillant, modista da rainha Maria
II, em busca de uma educação européia (NEUVILLE, 1864, t. 1: 3).
A quase totalidade do que se sabe a seu respeito provém de sua escrita
memorialística. Compostas entre 1856 e 1857, mas impressas em dois tomos apenas em
1864, as Memórias de minha vida. Recordações de minhas viagens, dão a conhecer o que
278
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a protagonista e autora qualifica como “uma vida tão íntima, que, apezar de tudo, ninguém
a conheceu, nem pôde conhecer” (Ibidem: xii), a partir da qual, todavia, pode-se acessar
uma grande variedade de personalidades portuguesas e francesas, detalhes de viagens,
breves anotações históricas e a denúncia intransigente de seus malfeitores. Foram páginas
“escriptas no meio de desgostos, inspiradas pelo soffrimento”, resume (Ibidem, 1864: x).
Após alguns meses de educação num colégio inglês, ainda na capital portuguesa,
Josephina foi enviada a Paris, para a casa de seu tio, o Sr. Lassence, para completar seus
estudos no Sacré Coeur de Conflans, um tradicional colégio de freiras. Aí passaria os
melhores dias de sua juventude, como a mesma enfatiza, diversas vezes. Também no
Sacré Coeur teria-se resolvido a escrever, um dia, as suas memórias. Retornou ao Brasil,
onde foi recebida pelo pai e pelos irmãos, descrevendo com algum distanciamento a
sociedade fluminense e recebendo, ainda adolescente, as primeiras propostas de
casamento. Josephina não cansa de enfatizar o quanto era procurada por muitos homens,
encantados com sua beleza e boa educação.
De volta a Lisboa, sofreu com os maus tratos de madame Levaillant – entre
agressões verbais e físicas – até que se decidiu por casar para fugir da casa da modista.
Celebrou às pressas, em 1846, o casamento com François Populaire e mudou-se com seu
marido para Paris (BIGUELINI, 2017: 74), onde seria veementemente rejeitada pela
sogra. Enquanto esteve casada com o francês, Josephina viajou muitas vezes pela Europa,
sobretudo nos territórios do Império Austríaco e do reino da Prússia, aos quais dedica
muitas páginas de suas memórias.
Em 1848, grávida de sua primeira filha, separou-se amigavelmente de Populaire
e, após dar a luz a Clementine Neuville, retornou a Lisboa. Encontrou, na capital
portuguesa, a rejeição de sua família e contou com a ajuda de alguns amigos para se
sustentar. Iniciou um romance com Henrique Pires, o grande amor de sua vida, com quem
teria outra filha, Henriqueta Neuville. Sendo formalmente casada com François
Populaire, Josephina seria mais uma vez rejeitada, agora pela família de seu amante, que
a considerava má influência. Pouco tempo depois do nascimento da filha, Henrique
faleceu.
Vivendo da ajuda de amigos e de pequenos trabalhos que realizava – como aulas
de piano – Josephina mantinha-se com grande dificuldade, embora não renunciasse à vida
de “senhora” em Portugal, com luxos e criados. Teve ainda outro amante, Jacinto Augusto
Sant'Anna – futuro Visconde de Nogueira – com o qual brigava muito e do qual se separou
em 1856, ano em que começou a escrever suas memórias. Desde que se divulgou que o
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faria, começou a receber, como a mesma diz, “cartas anonymas em que procuravam
atemorisar-me para não realizar esta publicação” (NEUVILLE, 1864, t. 1: iv). Na
introdução da obra, confessa: “Escrevendo estas Memorias e apresentando-as a publico,
sei de consciência ao que vou me sujeitar. A critica de sala vae aguçar os dentes, vae ter
que devorar! A sua mordacidade não hade envenenar, tenho também esta convicção”
(Ibidem: xi).
O estudo de suas Memórias, para além da reconstrução do processo de sua
conturbada publicação, e da análise de sua escrita – as obras que lia, a ideia que tinha de
literatura, as relações com escritores contemporâneos e as críticas a que foi submetida –
deve enfrentar o desafio de avaliar criticamente o valor documental das observações da
autora sobre a sociedade e os costumes. Em outras palavras, interrogar-se acerca das
Memórias de Josephina Neuville enquanto documento é atentar-se para a dialética
existente entre indícios e testemunhos (RICOEUR, 2007: 185) ou, para usarmos o
vocabulário de Marc Bloch, a diferença existente entre testemunhos voluntários e
involuntários (2001: 76-81). Em outras palavras, trata-se de buscar, naquilo que escreveu
sobre os seus contemporâneos, o que Josephina revela a respeito de si mesma, ainda que
não o desejasse. O tema da escravidão, como esperamos demonstrar, é importante para a
compreensão da trajetória da autora menos pelo que documenta a propósito dos
escravizados e mais – de modo involuntário – pelo que revela sobre a vida e a mentalidade
de Josephina e de sua época.

2. Retratos da escravidão

Ao contrário de temas como a maternidade (BIGUELINI: 2018) o tema da
escravidão é, sem dúvida, marginal nas Memórias de Josephina Neuville. Pode-se afirmar
o mesmo, aliás, para a escrita feminina como um todo em Portugal, uma vez que o tráfico
havia sido abolido naquele país desde o século XVIII, não constituindo os escravizados
figuras de forte presença no imaginário das pessoas (ao contrário do que se passava no
Brasil). Em sua vasta pesquisa, Elen Biguelini aponta não mais que dois romances nos
quais a escravidão é o objeto principal: Henriqueta, de Maria Peregrina de Sousa, e
Eulalia, de C. E. da C. G. (2017: 210). Sem uma indagação explítica – ou seja, sem um
recorte metodológico – é possível que a temática passe despercebida ao leitor.
Podem-se destacar três momentos, nas Memórias de Josephina, em que a
escravidão é retratada. O primeiro diz respeito à sua infância, e à convivência com
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escravizadas na casa de seus pais. Num segunto momento, quando retorna ao Brasil –
após concluir seus estudos no Sacré Coeur de Conflans – Josephina tem nova
oportunidade de testemunhar a escravidão na corte imperial. Por fim, já adulta e morando
em Lisboa, é a sua relação com um importante traficante de escravizados, o famoso
Manuel Pinto da Fonseca, que ajuda a compreender o que podemos denominar como a
perspectiva senhorial de Josephina.

2. 1. A infância no Rio de Janeiro (1826-1831)
Josephina perdeu a mãe ainda muito cedo, antes dos cinco anos – durante o parto
de sua irmã mais nova, Elisabeth – fato que não deixa de lamentar ao longo de suas
Memórias. O que narra a respeito de seu próprio nascimento e de sua primeira infância já
o terá ouvido com um sentido que apenas sugere em seu texto. Encontrando-se muito
fraca para criar Josephina, recém nascida, sua mãe resolveu buscar o auxílio de uma ama,
prática bastante comum entre as mulheres mais abastadas da época. E “como deitasse
vistas sobre uma de suas escravas”, escreve Josephina, “que havia dias tinha tido uma
mulatinha; grande foi a sua admiração, de ouvir meu pae dizer positivamente que não
queria que a preta me criasse” (1864, t. 1: 1).
D’esse dia fatal, minha mãe não depositou tanta confiança em meu pae,
e não tardou muito que ella não soubesse algumas verdades, que a
mortificaram, mas que pela bondade do seu coração, ella sofreu até seu
último suspiro com a resignação de uma santa. A escrava de dia para
dia dia ia sendo mais arrogante, e minha pobre mãe ia, pelas suas
virtudes, tornando-se mais meritoria aos olhos de Deus (Ibidem: 1-2).

Sabemos, portanto, desde o terceiro parágrafo de seu livro, que os pais de
Josephina possuíam escravos, ainda que seu pai, segundo a mesma escreve, houvesse
“perdido toda a sua fortuna” na Europa e tenha resolvido se mudar com sua família para
o Rio com o intuito de “poder adquirir o que a sorte lhe havia roubado” (Ibidem: 1).
Reparemos, justamente, na atitude de seu pai, no evento narrado acima: diante da
possibilidade, acenada por Lambertine Lassence, de que uma de suas escravas se tornasse
a ama de Josephina, isto é, que frequentasse com maior intensidade a vida íntima da
família, que aumentasse a proximidade física com o casal e seus filhos, Jean de Neuville
não apenas o negou, mas o fez “positivamente”, ou seja, de modo enfático, decidido a
evitar tal situação. Como entender tal resolução? Sabemos que o recurso às amas de leite
era muito comum na Europa (PERROT, 2009: 139), mas recorrer às africanas
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escravizadas – aqui chamadas de mucamas, um costume bem brasileiro – poderia
estranhar a um europeu (ALENCASTRO, 1997: 63-67). Estaria o francês, com essa
negativa, rejeitando simplesmente um hábito que considerasse impróprio?
Dificilmente, se acompanharmos o restante da narrativa. Não demorou muito,
escreve Josephina, para que sua mãe “soubesse algumas verdades” a propósito deste
episódio, verdades “que a mortificaram”. Estaria Jean de Neuville (sexualmente)
envolvido com uma de suas escravas, durante os primeiros anos de Josephina? A última
frase da autora sugere isto, a partir do contraste entre uma escravizada que “de dia para
dia ia sendo mais arrogante” – supostamente pelas relações com seu senhor? – e sua mãe,
a qual, por suas virtudes – sua resignação no interior do casamento, longe de seu país e
de sua família, à mercê de um marido que se relacionava com as escravizadas – tornavase “mais meritória aos olhos de Deus”. Se Jean de Neuville estivesse, de fato, envolvido
com uma de suas escravizadas – é o que podemos concluir pelo pouco que escreve
Josephina – a recusa em aceitá-la como ama de sua filha talvez se explique pelo desejo
de não aproximá-la de Lambertine e manter a infidelidade em segredo.
Supondo que essa interpretação seja válida – ou seja, Josephina veio a saber, em
algum momento de sua vida, que seu pai chegou a se relacionar com uma das escravizadas
de sua casa – tal episódio, narrado logo no início do livro, ajuda a compreender o modo
pelo qual a autora representa a escravidão em suas Memórias: como um elemento natural
da paisagem social em que vivia, pois a mesma entendia – ou dá mostras disso, em seu
texto – que era natural a diferença entre senhores e escravizados, assim como a própria
ordem escravocrata, jamais objeto de suas ponderações. Ou seja, poderíamos dizer que
Josephina Neuville assume um ponto de vista senhorial ao tratar dos escravizados. O que
ficará bem claro no tópico a seguir.

2. 2. A volta ao Rio (1839)

Após concluir seus estudos na França, Josephina retornou ao Brasil para visitar a
família que não via desde os seus cinco anos. Após uma viagem de 74 dias, chegou no
Rio de Janeiro, onde seu pai a esperava (NEUVILLE, 1864, t. 1: 39-40). Chegava
profundamente européia, falando francês e inglês, encantando a todos com sua beleza e
seus modos. Ao adentrar a casa do pai, no Largo do Paço – supostamente unida ao Café
que possuía – Josephina descreve uma cena específica que causa indignação num leitor
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moderno, mas que deve ser compreendida historicamente.280 A citação é longa, mas nela
há elementos relevantes para o nosso argumento.

Assim que entrei em casa não pude deixar de me rir muito, quando ouvi
uns mysteriosos guinchinhos que pareciam macacos; passados alguns
minutos vejo surgir por todos os lados pretos e mulatos de ambos os
sexos; ria-me muito ao vêl-os de longe, mas quando os via chegar para
me beijarem a mão, sentia uma especie de receio. Uma me puxava pelo
vestido, outra me agarrava no pé para lhe dar um beijo, dizendo muito
admirada: olha o pé da nhãnhã, olha o pésinho da senhorita! Como
estava calçada com umas botinhas azul ferrete de botões brancos, que
ainda tinha de Paris, fizeram estas a admiração de toda aquella pobre
gente, e foi preciso para me ver livre d’ella prometter de lhes dar muitas
coisas, apenas desembarcassem os meus bahús, ficaram então muito
contentes, e desceram para a casa de baixo, batendo palmas, e dizendo:
agora já o José não nos hade bater, já não havemos de ser castigadas,
porque a sinhasinha que chegou hade ser o nosso anjo, ella que parece
ter tão bom coração, hade ser a nossa mãe e defensora!, (Ibidem: 4041).

Há muito que analisar nesta descrição de Josephina, mas todos os elementos giram
em torno do contraste construído entre os escravizados e a narradora/protagonista. Em
primeiro lugar, o modo animalesco como os descreve – “guinchinhos que pareciam de
macacos” – ajuda a construir a distância que os separa de si própria. Os “pretos e mulatos”
surgiram “de todos os lados”, eram “de ambos os sexos” e cercaram Josephina, a qual,
para se “ver livre” de uma escravizada, prometeu-lhe alguns presentes. Em segundo lugar,
a ambivalência dos sentimentos que descreve: “ria-me muito ao vêl-os de longe, mas
quando os via chegar para me beijarem a mão, sentia uma especie de receio”. Em terceiro
lugar, o contraste físico entre Josephina, “calçada com umas botinhas azul ferrete de
botões brancos, que ainda tinha de Paris” e “aquela pobre gente” que, segundo ela, queria
lhe beijar os pés. Por fim, e como a coroar a infame descrição, o modo como representa
a si mesma – enquanto protetora e salvadora – através da fala dos escravizados: “a
sinhasinha que chegou hade ser o nosso anjo, ella que parece ter tão bom coração, hade
ser a nossa mãe e defensora”.
A animalização dos africanos, o temor que a sua presença despertava, o contraste
com uma elite branca e o paternalismo que identificamos na cena descrita por Josephina
são bastante conhecidos pela historiografia (RODRIGUES, 2009: 311-314; CASTRO,
1997: 337-384). São elementos componentes – sobretudo o último – daquilo que Sidney
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Chalhoub denomina ideologia senhorial, ou seja, uma “política de domínio assentada na
inviolabilidade da vontade senhorial” e que “garante uma unidade de sentido à totalidade
das relações sociais, que parecem então seguir o seu curso natural e inabalável”
(CHALHOUB, 2011: 13-14). Deste ponto de vista, o senhor de escravos – e toda a sua
famíllia – é aquele que irá conceder, num gesto paternalista, a atenuação da violência
cotidiana, e mesmo a alforria, quando comprada, é conferida como se fosse um presente
da generosidade dos senhores (CASTRO, 1997: 354). É neste espaço que Josephina se
encaixa, como o “anjo de bom coração”, a “mãe e defensora” das escravizadas.
Em outra ocasião, narrando os dias que passou na casa de amigos da família,
Josephina tem nova oportunidade de representar a si mesma como uma senhora que
concede, do alto de sua generosidade, intimidade e “regalias” aos escravizados: “uma
mulata, criada do meu quarto”, escreve, “dormia no mesmo n’uma pequena cama aos pés
da minha, porque eu era então muito medrosa” e “desejava ter uma voz a noite que me
respondesse quando eu chamasse, e não ter de puxar o cordao da campainha quatro ou
cinco vezes antes de virem saber o que precisava.” Logo depois, ela adverte que se
preocupava com a “mulata”:
Quantas vezes por noites invernosas receando que ella tivesse frio, fazia
primeiro puxar o meu leito para fóra do cortinado para collocar-lhe a
cama debaixo d’elle, fornecendo-lhe mais todos os meus cobertores, e
antes de ir para a janella fechava bem as cortinas e pregava-as, afim de
ella ficar ao abrigo do vento: isto fazia ter-me uma dedicação que ella
me teria dado a sua vida se lh’a tivesse exigido (Ibidem: 63-64).

Em outras palavras, Josephina representa-se como grande benfeitora da criada por
permitir que esta participasse da proximidade física de sua senhora – “n’uma pequena
cama” aos pés da sua, compartilhando de seu cortinado e de seus cobertores – motivo
pelo qual espera, muito naturalmente – como convém a um modo senhorial de encarar a
ordem das coisas – que o seu gesto desperte uma gratidão desmedida: “me teria dado a
sua vida se lh’a tivesse exigido”. A palavra final é reveladora: o senhor ou a senhora tem
o direito legítimo sobre as vidas de seus escravos, direito exercido numa ordem privada,
no interior da casa – um direito que por natureza lhes pertence.
Um último episódio é digno de menção. Em certa ocasião, um pretendente
escreveu-lhe uma carta e a enviou por meio de um das escravizadas de seu pai, a Carlota,
fazendo com que esta acreditasse que a carta fora escrita para si. Carlota buscou então
Josephina para que lesse a carta de seu suposto pretendente. Esta então atendera de bom
grado à escravizada, de quem muito gostava, como escreve, “porque sempre me
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adormecia contando me diversas histórias” e porque tinha “curiosidade de ver como um
dandy (como ella me disse que elle era) escrevia a uma escrava” (NEUVILLE, 1864, t.
1: 57-58). A distância aqui, entre Carlota e Josephina, é explorada num tom jocoso, pois
o absurdo de que um rapaz da elite se interessasse por uma escravizada – não como se
fazia comumente no Brasil, de um ponto de vista sexual (muitas vezes com violência),
mas usando de um meio expressivo da elite, a carta – aparecia para nossa autora como
digno de sua curiosidade.

2. 3. Lisboa e o traficante de escravos (1854-1855)

O último e significativo momento que gostaríamos de destacar o tema da
escravidão nas Memórias de Josephina Neuville diz respeito à sua relação com o extraficante de escravos, Manuel Pinto da Fonseca (1808-1855), conhecido em Lisboa como
o “Monte-Cristo” – devido à sua vida de novo-rico, conquistador de mulheres, comprador
de quintas e construtor de palacetes. Fonseca era português, mas começou sua carreira
como trabalhador em um estabelecimento mercantil no Rio de Janeiro. Em 1837, entrou
com seus irmãos no tráfico de escravos e, segundo Robert Conrad, tornou-se, em sete ou
oito anos, “um dos homens mais ricos do Brasil” (1985: 121). O tráfico já era proibido
desde 1831, mas Fonseca, em 1846, alardeava que a sua empresa, composta por 50
“homens de destaque na sociedade” carioca, possuindo escritórios, frota e armazéns,
havia organizado o transporte, por meio de 12 navios, de cerca de 5 mil escravizados da
costa africana para o Brasil (Ibidem). Em fevereiro de 1851, pouco tempo depois da Lei
Eusébio de Queirós – esta sim, cumprida com maior determinação pelo Império – Fonseca
foi exilado do Brasil (MESQUITA, 2019: 51-52) levando consigo o título de Cavaleiro
da Ordem da Rosa, que lhe foi outorgado pelo imperador em 1847 (CONRAD, 1985:
122). Entre 1837 e 1851, realizou 42 expedições à costa africana, teve navios capturados
cinco vezes pela marinha britânica e trouxe muitos milhares de escravizados ao Brasil
(MESQUITA, 2019: 151-152).
Foi em tais circunstâncias, durante seu exílio, e quando ainda vivia com Henrique
Pires, seu grande amor, que Josephina Neuville conheceu o “Monte Cristo”. Segundo a
autora enfatiza, jamais a relação com o ex-traficante teve contornos amorosos
(BIGUELINI, 2017: 104-105). Este o tratava como a uma filha e lhe concedeu uma
mesada de 100 mil réis quando Henrique faleceu em agosto de 1854 (NEUVILLE, 1864,
t. 2: 23). “O Sr. Manuel Pinto da Fonseca tinha feito um acto de grande christianismo
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protegendo uma senhora”, escreve Josephina, “que se achava só no mundo, sem fortuna
e sem parentes” (Ibidem: 24). “Ahi está o homem”, escreve em outra parte da obra, “a
quem muita gente chama barbaro, e diz não ter alma” (NEUVILLE, 1864, t. 1: 271).
Encontrando-se bastante doente, em 1855, Pinto da Fonseca buscou tratamento em Paris,
onde, contudo, faleceu, não sem antes transformar Josephina em uma das beneficiárias de
seu milionário testamento, ao qual ela não teve acesso, por embargo da família do extraficante (BIGUELINI, 2017: 105).
Vendo-se desamparada, com duas filhas pequenas, sem o apoio de nenhum
membro de sua família, Josephina aceitou de bom grado a ajuda financeira de Manuel
Pinto da Fonseca e nada há em suas Memórias que indique algum incômodo da autora
com o tráfico de pessoas escravizadas. Josephina, ao contrário, e conforme temos
defendido aqui, construiu a sua autoimagem a partir de um ideal senhorial, dentro do qual
as diferenças de condição entre as pessoas eram o reflexo de uma ordem natural das
coisas. O homem “a quem muita gente chama barbaro, e diz não ter alma” foi, afinal, o
seu grande benfeitor. Seria inútil esperar encontrar, em Josephina, qualquer espécie de
condenação ou repúdio à escravidão.

3. Considerações finais

Compreender as sociedades hierárquicas do século XIX, como é o caso de
Portugal, é articular as importantes clivagens sociais existentes num mundo organizado
em função de hierarquias (VIEIRA, 2002: 161-194). A oposição, explorada por Irene
Vaquinhas, entre “senhoras” e “mulheres” na sociedade portuguesa (2000: 14-16) é
decisiva para o arremate dos argumentos apresentados no presente texto. Josephina
Neuville compreendia-se, não há dúvidas, como uma verdadeira senhora – caridosa,
altiva, educada, poliglota – não admitindo ser confundida com uma simples mulher – a
mulher do povo, deselegante, sem instrução, dada a trabalhos braçais. Duas ocasiões
servirão de exemplo – mas há incontáveis.
Em certa altura, querendo o seu pai que Josephina lhe mostrasse uma carta que
recebera de um de seus admiradores, ainda no Rio de Janeiro, a mesma lhe respondeu,
sem pestanejar: “que me pedisse tudo, fosse o que fosse, que lhe obedeceria
promptamente, mas não com uma ordem imperiosa propria para escravos, porque
similhantes jogos não os supportaria de ninguem” (NEUVILLE, 1864, t. 1: 57). Noutra
ocasião, em diálogo com o amante de sua tia – a qual vivia em guerra com a sobrinha –
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Josephina exclamou, a propósito dos desaforos que aguentava de Madame Levaillant, que
chegara a agredi-la: “Aonde está sua dignidade de senhora, esbofeteando-me como
qualquer regateira?” (Ibidem: 102). Senhoras comportavam-se com civilidade e
educação, por oposição às “regateiras” que se esbofeteavam e às escravizadas que
deveriam aceitar ordens. Dito de outra forma, é bastante visível em Josephina a
consciência de seu pertencimento às partes mais elevadas da pirâmide social, ainda
passasse por dificuldades financeiras.
Talvez por isso, ao escrever o seu livro numa situação de penúria, quisesse
reforçar a dignidade de senhora de que tanto se orgulhava, e aqui entra o seu modo de
retratar a escravidão. Assim como seu pai era senhor de escravos, Josephina era senhora
em Lisboa. Assim como se distinguia claramente dos escravizados – segundo uma
“ordem natural” a respeito da qual sequer refletia – por sua caridade, benevolência e,
claro, por sua civilidade, distinguia-se igualmente de seus contemporâneos em Lisboa, os
quais, se não eram escravos, comportavam-se muitas vezes como se não fossem senhores.
Josephina, que não se preocupa nem se inquieta com a escravidão – da qual não se pode
esperar uma descrição acurada em suas Memórias – nos deixa, contudo, um precioso
testemunho – ainda que involuntário, ou justamente porque involuntário – da produção
imaginária da autoimagem das elites brancas no mundo luso-brasileiro do século XIX.
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PATRIMÔNIO E HISTÓRIA CULTURAL DO MITO DO BOI DE
OURO, EM ANICUNS, GOIÁS
Irene Costa de Oliveira281
Julio Cezar Rubin de Rubin282
RESUMO: Este artigo trata do estudo de caso no município de Anicuns, Goiás, cujo
objeto é a Lenda do Boi de Ouro. O objetivo principal é mostrar os aspectos históricos do
mito como patrimônio cultural. A lenda apresenta sua história diversificada na geologia
local. As fontes registraram a história da fase aurífera que envolve o acontecimento
sobrenatural. Dentre as versões da lenda, será discutida a origem do boi de ouro na história
oral. Com a metodologia de pesquisa bibliográfica, documental e descritiva, os
procedimentos têm seus pressupostos teóricos com enfoque na história oral. A percepção
traz o mito como símbolo do patrimônio cultural às margens das águas do Poço da
Sociedade. O evento sobrenatural ficou vinculado às mudanças advindas com a inundação
que paralisou a mina. Assim, a lenda passa pelo aspecto mitológico que permanece como
crendice viva na mente da população de Anicuns.
Palavras-chave: Anicuns. Cultura e mito. Lenda do boi de ouro. Patrimônio e história.

INTRODUÇÃO

Este artigo é uma extensão do trabalho de dissertação em História, pela PUC-GO
(em andamento). Tem por objeto a Lenda do Boi de Ouro, sendo patrimônio cultural de
Anicuns, Goiás. Trata-se de expor a simbologia mitológica junto aos liames da fase
aurífera dessa região, que também se relaciona com a idade do ouro no Brasil. Dentre as
versões da lenda, o enfoque traz aquela da história oral. O Poço da Sociedade apresenta
a geologia do local lendário anicuense, em que se notam algumas ferramentas e utensílios
usados na época.
As fontes abordam a história oral com o acontecimento sobrenatural da origem da
lenda, em que o estudo traz a visão do único participante. A metodologia de pesquisa
bibliográfica, documental e descritiva aduz os procedimentos e os pressupostos teóricos
dessa fonte de fazer história. Pelos marcos lendários, a percepção se volta para o
simbólico aspecto do mito, envolto na crença religiosa às margens das águas do Poço da
Sociedade.
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Os elementos da natureza terra, água, fogo e ar se encontram para serem partes da
vertente lendária em que o mito é provocador. Seus fundamentos parecem a tendência de
uma realidade que absorveu outras realidades, já que a crendice carrega em si a
importância social e cultural do patrimônio lendário. Desse modo, a corrente história nova
ressignifica a memória e o mito, visto como patrimônio cultural goiano.

1 CORRENTE NOVA HISTÓRIA COMO FONTE HISTÓRIA ORAL

A Nova História, surgida em 1970 com os estudos de Le Goff, significa um
ligamento da história com a memória. É uma fonte de fazer história em que a memória
traduz os acontecimentos carregados de símbolos. Ocorre uma renovação da história
nesse ato de contar. Desse modo, os sentidos da mitologia se inscrevem na lenda,
conforme trata Bulfinch (2002).
A imaginação ou a crença mistura o real com o imaginário, de forma a (re)produzir
a história com o mito. Bulfinch (2002) atesta que a lenda apresenta, pelo menos, quatro
princípios teóricos de sua fundação, havendo a teoria bíblica, a histórica, a física e a
alegórica. Nessa última, fundamenta-se este estudo, pelos aspectos que a Lenda do Boi
de Ouro mostra com sua simbologia religiosa e verdade moral:

[...] todos os mitos da antiguidade eram alegóricos e simbólicos,
contendo alguma verdade moral, filosófica, ou algum fato histórico.
Sob a forma de alegoria, passaram a ser entendidos literalmente. Assim,
Saturno que devora os próprios filhos, é a mesma divindade que os
gregos chamavam de Cronos, que podemos dizer na verdade destrói
tudo que ele próprio cria (BULFINCH, 2002: 355).

O aspecto religioso da lenda anicuense aborda o padroeiro São Francisco de Assis,
com sua bandeira, requerendo o respeito e a submissão do povo ao seu discurso. O aspecto
moral relaciona o fato sobrenatural da enchente com a falta de temor dos garimpeiros de
não ouvirem o chamado do padroeiro para a adoração. A lição trazia que a ganância não
leva ao lugar seguro que eles almejavam. Queriam a riqueza abundante, caso
conseguissem retirar o ouro com cabeça de boi das profundezas da terra.
Os elementos da natureza apresentaram a possibilidade de riqueza, aparentemente
incalculável, ao mesmo tempo em que romperam com as espectativas. A terra parecia ser
a única barreira a ser vencida, já que, se cavassem retirariam o ouro. Esse mineral,
comumente de cor amarela, simboliza o fogo junto à terra avermelhada. O ar era a fonte
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de vida, sem o qual não há respiração, portanto, movimento gerador da riqueza com
ganância. Quando os três elementos se juntaram às águas, o símbolo da união da natureza
venceu os gananciosos, por meio da inundação.
As possibilidades explicativas das lendas embasam os fundamentos teóricos. A
teoria alegórica estudada por Bulfinch (2002) aduz os sonhos, os desejos e os medos que
o homem sente, em que o mito é o transformador do fato em aspecto de moralidade. Desse
modo, lenda e mito se confundem, sendo aquela aglutinada nesse (SÁ; EGAS, 2015).
A lenda é uma história que apresenta perspectivas de interesses, em que seu
desenvolvimento narra acontecimentos sobrenaturais. Ela passa a fazer parte da cultura,
portanto, da tradição do lugar. É considerada produto da imaginação, mas sua ideia é
absorvida pelo povo como se fosse realidade, pois

[...] o herói sujeito a dados históricos, reflete os anseios de um grupo ou
de um povo; sua conduta depõe a favor de uma ação ou de uma idéia
cujo objetivo é arrastar outros indivíduos para o mesmo caminho
(BAYARD, 2007, on-line).

A ideia da lenda transmite a sua própria representação, em que se inserem os
personagens com o herói, no caso o padroeiro, cuja presença estava simbolizada na
bandeira com a imagem dele. Esse apareceu na figura da bandeira empunhada pelos
mensageiros, para punir os garimpeiros gananciosos que até a igreja pretendiam demolir.
Essa punição adveio com a união dos elementos da natureza que mudou o cenário local,
restando à população a lição de não desobedecer às supostas ordens divinizadas.
A Corrente Nova história permite, assim, a recriação das estruturas mentais da
sociedade que absorve a lenda. A cultura vira tradição, com seus fenômenos articulados
de representações populares, de conhecimento religioso, de crendices do imaginário,
entre outras.
As fontes da corrente Nova História são globalistas, pois se compõem de
diferentes elementos de fazer história. A história oral é uma delas, em que o pensamento
individual ou coletivo pode ser usado no evento “[...] simbólico para mostrar as tradições
dos povos que deram origem a eles” (SÁ; EGAS, 2015: 25512). Seja qual for a forma, o
meio social transmite para o cultural o mito, cuja importância passa a fazer parte da
tradição do povo.
A lenda em si passa a ser vista como elemento de proteção do povo, que aprende
alguma lição pelo temor apregoado na história. Os símbolos representativos são
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repassados pela cultura, com sua tradição festiva que sempre relembra a população a
causa do evento.
A crença do povo agrega o mito, com os símbolos naturais e sobrenaturais de
personagens - padroeiro e mensageiros, de um lado, e exploradores de minérios, de outro.
O ouro reluzia aos olhos desses, que nada mais via, senão a figura do boi metalizado. Os
santos católicos apareceram para mostrar aos gananciosos que tinham que mudar de
posição.
Para Burke (2000), a memória faz a reconstrução do passado, o que não ocorre de
maneira ingênua. O relato mostra acontecimentos de grande relevância para serem
incorporados à cultura. Pensando assim, é no mínimo curioso que a história oral de quem
viveu o fato manifeste lembranças imaginárias.
O Poço da Sociedade é o lócus principal da origem da lenda. A geologia estava
sendo esburaca, cujos caminhos embaixo da terra seguiam rumo à Igreja Católica. O
natural simbolizado pelos garampeiros e suas ações de escavar entrou em choque com os
interesses do sobrenatural. Assim, o mito é usado para fomentar a história oral que
descreve a lenda - patrimônio cultural.

2 PATRIMÔNIO CULTURAL, GEOLOGIA E FASE DO OURO EM ANICUNS

O patrimônio cultural traz a ideia de costumes, lendas, danças, fatos e outros, e se
manifesta de forma material ou imaterial. É propriedade que se liga a um território e à
tradição do povo. As vivências e as práticas culturais do lugar definem a sustentabilidade
socioeconômica. Desde o nome Anicuns, tem-se o mistério da nomenclatura de uma ave
pré-histórica chamada guanicuns, embora do seu fóssil não haja registro, sendo a teoria
mais aceita (XAVIER, 2008).
O espaço geográfico evidencia a identidade e as trocas simbólicas dessa
população. No caso de Anicuns, a idade do ouro fez com que houvesse “[...] a fixação do
homem ao território goiano e o lançamento das bases da colonização portuguesa no
Centro-Oeste” (SILVA, 2001, p. 18). A fase aurífera de Goiás é da mesma época das
recorrentes bandeiras pelo Brasil, no século XVIII (PALACIN; MORAES, 2008). À
época aurífera goiana, quando se deu o povoamento de Sant’Anna, entre as cidades que
tinham sua importância para a exploração mineral, Anicuns também aparece nos registros
historiográficos (GOIÁS, 2019).

506

Essa cidade tem aproximadamente 20 mil habitantes, localiza-se no centro-oeste
do estado de Goiás, estando à altitude média de 713 metros, tendo a área de 867 km2.
Distancia-se 78 km da Capital, sendo mais velho do que essa, pois comemorou em 7 de
junho de 2020 seus 102 anos de emancipação. Era distrito “[...] criado pela Resolução
Provincial n. 2, de 7 de junho 1841. E município pela Lei Estadual n. 388, de 7 de junho
de 1911” (PREFEITURA DE ANICUNS, 2019, on-line).
As estruturas da mineração apresentam pedras e aspectos, com fragmentos de
rochas em superfície. A área do Poço da Sociedade predomina os restos que indicam a
fase da exploração como micaxistos e quartzo. Oliveira e Bittar (1971) afirmam que a
mineração aurífera está associada a biotita-muscovita-xisto. Essa ocorrência aparece mais
ao norte de Anicuns.
Figura 1 - Micaxistos e quartzitos na antiga mineração

Fonte: Acervo pessoal da autora (2019).
A antiga área da mineração apresenta os indicativos do espaço exploratório dos
minerais. A geologia goiana era vista como sinônimo de riqueza mineral, pelo que o
imaginário dos garimpeiros se fixava no produto de sua ocupação. Desse modo, a
identidade social caracteriza os símbolos territoriais, em que os minerais representavam
status político, econômico e religioso.
Conforme Raffestin (1993), o território é a representação social, da qual advêm
lutas pela sobrevivência. A matéria encontrada na geologia repercute nos acontecimentos
que se darão no lugar. Nessa visão, a territorialidade ultrapassa a simples demarcação de
terras, pois é formadora da questão social e cultural do indivíduo.
Surge a relação homem, espaço e tempo, na qual se inscreve o contexto históricoeconômico da lenda. Essa foi redimensionada pela religião que, aparentemente, em nada
se ligava à mineração regional. As dimensões simbólicas dos espaços são vistas pelo
imaginário que criou a história da lenda.
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O santo padroeiro não permitiria que os garimpeiros avançassem seus limites,
escavando até a igreja. A reflexão é de proteger o território religioso, cuja dimensão
adentrou na questão política, econômica e social da época, mas que se presentifica na
atualidade.
Tem-se a indução empírica da história oral que, para Boas (2005), revela a
experiência de quem narra os acontecimentos. A visão dos fatos pode trazer a história real
ou imaginária, sendo a narração puramente pessoal, embora seja expressão do patrimônio
cultural.
Em se tratando da lenda contada na história oral, o particular retrata o coletivo,
com pouquíssimos detalhes que se contrapõem, pelo que o “[...] testemunho oral e vivido
manter-se-á em história” (LE GOFF, 1990: 93). O texto e o contexto particular exploram
a imaginação, dada a fundamentação cultural. Desse modo, a fonte história oral conta
histórias, sendo a mente “[...] formada de tal modo que as inventa espontaneamente ou
aceita-as em qualquer ocasião em que lhe são oferecidas” (BOAS, 2005: 28).
O fenômeno está instituído na indução empírica, em que o fato é compartilhado
por visões diferenciadas, sendo “[...] mais provável é que ele possa ter-se desenvolvido
de uma fonte aqui e de outra ali” (BOAS, 2005: 31). O patrimônio cultural soma as fontes
individuais, nem sempre objetivas (LE GOFF, 1990).
O patrimônio cultural está relacionado à memória com sua subjetividade. Os
pontos de vista ressignificam a história ou ao bem material ou imaterial. Visto assim, a
lenda apresenta comportamentos, sentimentos e percepções que se conectam à cultura da
comunidade. A legislação brasileira assegura a proteção do bem cultural, com a Lei
12.343, de 2 de dezembro de 2010. É de responsabilidade do governo essa preservação,
além de estar atento aos formadores do patrimônio cultural. O Plano Nacional de Cultura
“[...] reafirma uma concepção ampliada de cultura, entendida como fenômeno social e
humano de múltiplos sentidos. Ela deve ser considerada em toda a sua extensão
antropológica, social, produtiva, econômica, simbólica e estética” (BRASIL, 2010).
O princípio da cultura envolve a dinâmica da organização da história lendária que
não esconde suas perspectivas de interesse, observadas ao olhar científico. O fato
misterioso ou sobrenatural é vislumbrado, mas o mito não absorve outras realidades
perceptíveis na lenda. A movimentação descritiva da lenda induz o pensamento de
reprodução ou de reflexão de seu universo.
O que transmite a lenda/o mito repassa também a narração subjetiva com a moral
da história. O discurso funda-se em implicações histórico-sociais e de crenças individuais.
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O patrimônio cultural reconhece essa aparente participação do que narra, pois compartilha
a cultura popular agregada de emoções pessoais.
As contribuições dos movimentos da história estão nas “[...] manifestações
culturais intangíveis, mas que demonstram tanto quanto os bens materiais, a cultura de
uma determinada comunidade (SÁ; EGAS, 2015: 25511). A lenda apresenta sua
sobrevivência folclórica popular na cultura anicuense, passando por transformações,
como ocorrem nas versões registradas (BRANDÃO, 1984).
Considera-se, assim, que o fenômeno cultural é fundado pelos múltiplos sentidos
de sua representação. Essa fundação está na Lenda do Boi de Ouro que revela as
características do patrimônio com suas raízes imateriais. É o mito que provocou cultura
compartilhada por tradição festiva e símbolos, como é o boi metalizado na entrada da
cidade de Anicuns.

3 HISTÓRIA ORAL DO MITO DO BOI DO OURO

O fundamento cultural é feito por objetos e símbolos que endossam a crença dos
indivíduos. A realidade social é recriada com a disposição dos símbolos e monumentos
que foram criados para caracterizar a cultura. A história oral evidencia o símbolo da lenda,
por se enquadrar no discurso sobrenatural do mito.

Figura 2 - Boi de metalizado como símbolo da lenda

Fonte: Acervo pessoal da autora (2019).
Conforme Galli (2005) a mineração do ouro em Anicuns foi marcada por
extrações que animavam garimpeiros, sendo os últimos descobertos em 1809. À época
do garimpo que originou a lenda, há várias galerias escavadas que indicam os locais de
extração do ouro. Uma delas, com 900 metros de extensão, já estava embaixo da Igreja
São Francisco de Assis.
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A igreja passava por instabilidade estrutural, por causa das escavações em suas
proximidades, como relatou o participante desta pesquisa, Senhor Pedro Vidal, pelo que
o padre “[...] mandou parar com a mineração, em 1969”. O ouro era a essencial
potencialidade econômica da cidade, mas havia os interessados em parar aquela
movimentação. Dentre as possíveis versões da lenda, o entrevistado relata o mesmo
discurso do mito.
À época, ele era garimpeiro da mina soterrada, participou da pesquisa de campo
no dia 7 de setembro de 2019 para elucidar sua visão sobre o acontecimento do mito do
boi de ouro. Seus relatos fazem parte da crendice popular de Anicuns, tendo que a
inundação do Poço da Sociedade se deu pelo castigo do santo padroeiro.
A pepita era assunto mais discutido entre os garimpeiros, os sonhos deles
abrangiam todo o território do município, pois não lhes satisfaziam arrancar das
profundezas apenas aquele achado. Pensavam que a região podia estar escondendo outras
suntuosas riquezas desse tipo. Houve a explosão que transbordou o lençol freático, devido
à instabilidade provocada. O acidente foi o rompimento de tudo que os donos da mina
pretendiam explorar.
O contexto real foi absorvido pelo histórico-cultural, em que a figura de boi ficou
apenas na mente dos que a viram. Restou o fato que viralizou, sendo contado como
sobrenatural. Os sujeitos do discurso discorrem a história fruto do originário do novo
descoberto.
De um lado, a garimpagem desenfreada queria o filão de ouro, parecendo cabeça
de boi. De outro, os santos do catolicismo interviam no movimento para que evitassem o
desabamento da igreja. Após um diálogo com os trabalhadores, não havendo a paralização
recomendada, o castigo do santo padroeiro adveio e inundou o lugar.
A figura sobrenatural dos religiosos é o mito do castigo dos santos católicos. A
imagem do boi metalizado faz com que haja a representação da lenda. O acontecimento
lendário absorveu a ideia da simples realidade. Quem viu ou apenas ouviu sobre o fato
propaga a mesma história de intervenção sobrenatural. Desse modo, o discurso da história
oral é provocador.
As águas submergiram os trabalhadores e seus materiais de trabalho. O elemento
místico essencial da história apresenta santos intocáveis, mas que a todos podem subjugar.
A perspectiva dos que lhes desobedecem é de castigo, sendo essa a moral da lenda. Nessa
visão, não há culpados a quem se possa responsabilizar pelo acidente.
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Os personagens religiosos interferiram na vida humana, sendo isso algo natural e
suscetível de ocorrer. O fato se incorporou à cultura dos anicuenses. O mito do boi de
ouro figurativiza história da cidade, pela obra do boi com material gofratto cristal,
aparentando ouro craquelado, concluída em 2014.
Quanto à pepita em formato de boi, o entrevistado declara que continua nas
profundezas do Poço da Sociedade, portanto, inundado por águas. Pensando assim, a
lenda fica mais representativa para a crendice popular da região. Assim, são percebidos
os aspectos históricos do mito como patrimônio cultural.

CONSIDERAÇÕES

A Lenda do Boi de Ouro é diversificada em suas fontes, mas os discursos se
unificam quanto ao acontecimento sobrenatural. A versão do mito da história oral traduz
esse pressuposto, cujo símbolo do boi de ouro é patrimônio cultural. O boi metalizado é
exibido na entrada de Anicuns como monumento mais importante da cidade.
O Poço da Sociedade foi o lócus do acontecimento gerador da lenda, lugar esse
com restos de minerais que comprovam a exploração aurífera às suas margens. As
descobertas do ouro itensificaram os trabalhos na mineração naquela época. Os
envolvidos na mina queriam manter a continuidade da busca por pepitas que eram sonhos
de enriquecimento. A sociedade dinamizava seus comércios, girando a economia
dependente da extração. A Igreja Católica não estava satisfesta com a invasão subterrânea
dos garimpeiros.
A história oral é fonte que desvendou o declínio da exploração aurífera em
Anicuns. Por meio do evento sobrenatural, houve as mudanças políticas e sociais, pois a
inundação provocada pela explosão paralisou a mina. Entretanto, a construção da cultura
da lenda passa pelo aspecto mitológico da vingança do padroeiro. A crendice permanece
viva na mente da população de Anicuns.
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CARTOGRAFIAS DO POSSÍVEL: A IMAGINAÇÃO DISTÓPICA
NO ESTUDO DA HISTÓRIA

Isabela Gomes Parucker283
RESUMO: A imaginação distópica tornou-se um exercício recorrente em nossa
sociedade, sobretudo nas duas últimas décadas. Criando projeções incômodas de futuro,
as distopias fazem reflexões críticas sobre o presente e o passado. Configuram, assim,
uma maneira de pensar o tempo a partir de uma concepção de futuro que é intrinsecamente
articulada ao presente. A pesquisa tem como objetivo avaliar o potencial da distopia como
procedimento para o estudo da história a partir da ideia de futuro elaborada por esse
exercício imaginativo. Examinar os usos que o pensamento distópico faz do futuro para
compreender não apenas acontecimentos, fenômenos e experiências vividas, como
também — e principalmente — modos de se fazer a história. Trata-se de uma investigação
acerca dos limites e das possibilidades do fazer histórico e historiográfico.
Palavras-chave: Distopia; Tempo; Fazer historiográfico; Método histórico.
Certamente já ouvimos a insinuação de que vivemos, hoje, uma distopia. Basta
ligar a televisão, ver noticiários, acessar redes sociais para ver diversos acontecimentos
contemporâneos nos informarem de que a realidade que vivemos é sombria e mais parece
um pesadelo que uma sociedade ideal. E a distopia representa justamente isso: a versão
tenebrosa que imaginamos de nós mesmos.
Assim como o conceito do qual se origina, utopia, a distopia é um exercício
imaginativo que vislumbra realidades alternativas. Projetando-se no futuro, a distopia cria
cenários em se concretizam que os medos, os traumas e as expectativas baseadas na
experiência que vivemos. Desse modo, estar em uma distopia seria realizar o potencial
indesejável do presente. E as notícias nos oferecem um cardápio farto de possíveis
pesadelos: catástrofes ambientais, cerceamento ou perda de direitos fundamentais,
deflagração de guerras, surgimento ou fortalecimento de regimes autoritários,
consequências negativas e desastrosas do uso indiscriminado e nefasto de tecnologias e
informação. As distopias nos permitem vislumbrar os efeitos que todas essas questões e
tendências identificadas no presente teriam caso prosseguíssemos no caminho que
trilhamos hoje.
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PPGHIS/UnB (orientada pelo Prof. Dr. Daniel Barbosa Andrade de Faria). Bolsista do CNPq.
283

513

Falar em distopia, pois, implica pensar, em alguma medida, sobre a ideia de futuro.
Quando discutimos história, contudo, a ideia de futuro não é a associação mais imediata
que fazemos. Embora preocupe-se em investigar a experiência humana no tempo —
tempo este que não se limita somente ao passado— a história não é comumente pensada
a partir da noção de futuro. O que a imaginação distópica e suas visões particulares do
amanhã teriam a nos oferecer, então, para o estudo da história? Dito de outra forma, de
que modo a distopia poderia contribuir para a história, tanto na dimensão da escrita da
história quanto do estudo teórico e epistemológico sobre a disciplina?
Para responder a tal indagação, ocupemo-nos, inicialmente, na delimitação do
conceito de distopia. Podemos defini-lo como variante do utopismo, isto é, como
manifestação do que Lyman Tower Sargent chama de sonhar social (SARGENT, 1994:
3). Esse fenômeno está relacionado à propensão que os humanos têm para imaginar, em
forma de sonhos ou pesadelos, realidades distintas daquela em que vivem. Essa
imaginação, por sua parte, está intimamente articulada à maneira como as diferentes
sociedades estruturam suas vidas. As projeções arquitetadas são lugares de interação entre
o real e o impossível, entre devaneio e realidade, entre espaços e temporalidades, entre
versões concorrentes de sociedades (BAGCHI, 2012: 5).
Utopismo, nessa perspectiva, é a idealização de sociedade alternativa àquela em
que se vive. Essa concepção pode ter dois tipos de orientação, positiva ou negativa. Nas
expressões do utopismo positivo, temos a utopia positiva (ou apenas utopia). Tal conceito
tem sua origem em 1516, com a publicação da obra Utopia, de Thomas Morus. Surge
para descrever uma ilha longínqua onde habita uma comunidade perfeita, com
organização e funcionamento sociais insuperáveis. Era, nesse sentido, um modelo ideal
de sociedade, e servia como crítica àquela contemporânea de Morus.
A Utopia retratava esse lugar idílico em que todos os problemas de seu presente
não existiam. A ilha arquitetada era a representação do que a sociedade europeia do século
XIV seria caso suas adversidades e falhas não existissem mais. O termo utopia, a partir
de então, passou a ser sinônimo de um bom lugar e, ao mesmo tempo, um lugar
inexistente, visto tratar-se de uma projeção.
Influenciado pelo pensamento moderno e, consequentemente, pela ideia de
progresso, as projeções utópicas passaram a, gradativamente, ocupar não apenas lugares
distantes, como também tempos distantes. A noção de progresso proporcionava uma
estrutura temporal em que o futuro seria o espaço de realização do potencial humano
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existente no presente, que poderia ser desenvolvido até alcançar sua perfeição. A abertura
do porvir estabelecia, assim, um afastamento entre o presente da ação humana e o futuro
em que essa ação seria convertida em perfeição. A distopia tem suas raízes nesse
deslocamento do pensamento utópico de um lugar e geo-espacial para um lugar temporal.
É na vinculação das projeções de sociedade com a ideia de tempo, ou seja, na sua
localização em um tempo futuro, que a distopia aparece como uma outra alternativa para
a sociedade: o tempo em que a ação humana não leva ao aprimoramento da humanidade,
mas a sua imperfeição. O pensamento distópico é, desse modo, o lugar inexistente que se
refere a um lugar ruim.
As projeções resultantes da utopia e da distopia, embora diferentes externamente,
compartilham um mesmo impulso: proporcionar uma reflexão sobre a sociedade e o
presente de que partem e, a partir disso, propor a transformação deles. A utopia efetiva
tal movimento ao mostrar o que a sociedade pode ser quando se torna sua melhor versão.
A distopia, por sua parte, desenha uma sociedade que realiza seu pior potencial,
metamorfoseando-se na versão catastrófica e terrível do presente. Destarte, enquanto a
utopia opera pela atração ou desejo, a distopia o faz pela repulsão ou recusa (SARGENT,
1994: 26).
Ademais, as duas manifestações do utopismo se realizam ao promoverem a
percepção de que a sociedade contemporânea é imperfeita e que a mudança só pode ser
atingida por meio de ação política (PADEN, 2006: 225). Operam com base na noção de
que tudo depende das escolhas que fazemos e do exercício da liberdade no presente, sejam
elas pautadas no desejo utópico ou no repúdio distópico (SARGENT, 1994: 26).
Utiliza-se, para a presente pesquisa, a noção de utopia e distopia como exercícios
imaginativos cuja função é, em maior ou menor grau, fazer uma crítica à realidade
contemporânea (BACCOLINI e MOYLAN, 2003: 1). Além disso, entende-se que são um
esforço de (re)estruturação da sociedade. Desse modo, mais do que gêneros discursivos
ou narrativos (na literatura, no cinema, na televisão, na política), distopias e utopias são
modo de expressão e formas de pensar o mundo. Têm a capacidade de projetar a realidade
como reflexos de um espelho desfigurado (no caso da distopia), ou como fotografias com
filtros que a tornam agradável e inspiradora (para a utopia). Em ambos os casos, as
imagens esboçadas têm como referência a sociedade a qual fazem crítica. Por esse motivo,
tais manifestações dialogam diretamente com o mundo histórico, de maneira a
proporcionar um comentário acerca do mundo com o qual conversam.
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Localizada tempo-espacialmente (no futuro), a distopia é, assim, uma maneira de
imaginar em detalhes uma sociedade supostamente inexistente, diferente daquela em que
se vive, mas intimamente vinculada a ela, isto é, a um presente. Essa característica da
distopia nos leva à primeira utilidade da distopia para a história.
Pelo contraste entre essas duas versões de mundo, o imaginado e o experimentado,
a distopia mostra seu caráter pedagógico e, com ele, seu potencial para um estudo sobre
acontecimentos e fenômenos sociais. Para a transformação do presente num futuro
terrível, a imaginação distópica identifica elementos do hoje que causam preocupação —
a fragilidade de regimes democráticos, ameaças aos direitos sexuais e reprodutivos de
mulheres, a iminência de desastres ambientais, a perda de privacidade em função da
presença da internet em praticamente todos os aspectos da vida cotidiana— e radicalizaos, criando um cenário de futuro em que eles se tornariam reais. A distopia mapeia,
portanto, o potencial do presente: é uma cartografia do possível.
Como consequência, esse exercício imaginativo mobiliza responsabilidades
morais, cívicas e sociais de seus receptores (leitores, ouvintes, espectadores) ao
evidenciar os vícios e problemas do presente, instigando-os a agir para melhorar e desviar
do horizonte que se esboça (VIEIRA, 2010: 17). Estudar essas projeções significa
observar os acontecimentos, as ações e mudanças na sociedade. Desse modo, a distopia
proporciona novas portas de acesso para investigações históricas no sentido de explorar,
conhecer e narrar a experiência humana no tempo. Com seu olhar deslocado, a distopia
nos ajuda a desvelar questões que muitas vezes não percebemos em nossa realidade.
Em um segundo plano, a distopia se mostra útil para a história numa dimensão
epistemológica. Esse atributo ocorre em decorrência do funcionamento da própria
imaginação distópica: ela opera por meio de um processo de estranhamento entre tempos.
A distopia, como mencionado anteriormente, parte de problemas identificados no
presente e os converte em uma versão radical de si mesmos. Em seguida, desloca-os para
um tempo supostamente futuro no intuito de elaborar uma imagem sombria do amanhã.
Tal imagem, por sua vez, por exibir situação extremas e que, aparentemente, não existem
(ou não existem ainda), transforma esse presente em algo diferente do que conhecemos.
Dessa forma, a distopia cria um Outro.
Nessa relação de alteridade, o presente convertido em futuro causa estranhamento,
pois se apresenta sob uma roupagem presumivelmente distinta daquela que reconhecemos
como sendo nossa realidade. Essa diferença, contudo, é meramente ilusória, vez que a
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distopia retrata justamente o presente, ou seja, aquilo que já existe, apenas sob uma
aparência não usual. Ao radicalizar o hoje, a imaginação distópica cria um suposto
amanhã que é nada mais que uma versão reformulada de si. Em outras palavras, o futuro
desenhado pela distopia é um retrato peculiar do presente.
Distopias, como vimos, dialogam diretamente com a realidade histórica:
delineiam mapas e esboçam imagens distorcidas do mundo extratextual em suas
narrativas, subvertendo ou reordenando estruturas, sistemas, convenções e códigos que
conhecemos de nosso cotidiano. Criam projeções daquilo que poderia ser a nossa
sociedade. Deslocam a experiência presente para um cenário futuro, enfatizando
determinados elementos dessa realidade ao radicalizá-los, apresentando-os como
situações extremas dos fenômenos e condições que já vivemos. A imaginação distópica,
por meio desse movimento, metamorfoseia nossa realidade (nosso Eu) em uma outra, ou
melhor, em um Outro. A aparente outridão —uma espécie de separação ontológica entre
a realidade imaginada e a nossa— é a marca do modo de pensar distópico. A suposta
diferença possibilita, assim, que observemos as projeções de sociedade a partir de um
olhar distanciado, um olhar para outro.
O modo de pensar distópico, por esse viés, atua como uma cartografia daquilo que
é possível, para o melhor ou para o pior. É um mapa daquilo que se pode alcançar, é o
outro que se pode almejar ou rejeitar. Ao criar esses lugares, a imaginação distópica
desmantela certezas e suposições que temos de nosso próprio tempo e espaço.
Porque produz imagens de futuro cuja relação com o presente é bastante
particular, a distopia nos oferece também um campo de reflexão sobre a própria ideia de
tempo e sobre como ela pode ser trabalhada histórica e historiograficamente. Ela se
mostra como espaço propício para entendermos como as dimensões temporais são
articuladas. Nos permite, dessa forma, compreender que as temporalidades não são
necessariamente dados da realidade. São, pois, resultado de impressões e conceitos que
lançamos sobre ela com o intuito de apreendê-la, interpretá-la, compreendê-la. Isso
significa entender que não existe uma “seta do tempo”, uma direção única, e que as
múltiplas dimensões temporais são criações que buscam responder, sobretudo, questões
do presente. Passado, presente e futuro não existem numa direção linear, nem numa única
articulação. São, com efeito, dimensões que viabilizam enxergar as numerosas
possibilidades de se explorar a experiência no tempo. Por esse viés, o futuro, assim como
o passado, é uma maneira de alcançar cognitiva e historicamente essas possibilidades no
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presente. A história, portanto, não é o estudo sobre o passado (ou o futuro) por si só, mas
sobre como presente, em sua larga espessura, em suas várias possibilidades e
ramificações, pode transformar a experiência humana acessível e operar como um fator
de orientação na vida prática.
Nesse sentido, a distopia, com seus usos do futuro, propicia uma ferramenta para
pensar sobre a própria história: opera como um instrumento de investigar os modos de se
fazer história. É precisamente esta dimensão da distopia que nos interessa: a presente
pesquisa é um esforço para contribuir para a contínua autorreflexão da história enquanto
disciplina. Ao avaliar em que medida a distopia pode ser um procedimento de
investigação para a história, procuro identificar os limites e as possibilidades do fazer
histórico e historiográfico. Assim, este trabalho configura um experimento para examinar
o potencial da distopia como procedimento para o estudo da história a partir da ideia de
futuro elaborada por esse exercício imaginativo. Trata-se de analisar os usos que o
pensamento distópico faz do futuro para compreender não apenas acontecimentos,
fenômenos e experiências vividas, como também — e principalmente — modos de se
fazer a história.
Como efetivar essa proposta? Primeiramente, é necessário delimitar uma base
empírica para ser analisada. Tendo em vista que o conceito de distopia ora utilizado é
vasto, correr-se-ia o risco de não dar conta de todas as manifestações possíveis desse
exercício intelectivo. Em função do momento que vivemos, em que a imaginação
distópica é recorrente em todo tipo de plataforma e manifestação cultural, intelectual e
política, seria inviável abranger todo tipo de expressão da distopia. Destarte, como
escolha metodológica e observando também o aspecto prático da pesquisa (prazos,
questões materiais, acessibilidade e disponibilidade de fontes), optou-se por eleger uma
só forma de expressão da imaginação distópica, bem como um eixo temático que delimite
um corpus documental conciso dentro desse recorte maior.
Como resultado dessa seleção, apontou-se a literatura distópica como a plataforma
por meio da qual a imaginação distópica pode ser estudada. A literatura é uma das formas
de expressão da distopia mais populares atualmente, e o crescente número de publicações
lançadas a cada ano é prova disso.
Além disso, determinou-se como eixo temático uma questão muito recorrente nas
obras desse gênero: direitos e controle sexuais e reprodutivos de mulheres. Foram
priorizadas, portanto, narrativas que tematizam situações e fenômenos particulares à
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experiência feminina, e abordam como esses assuntos têm implicações no ser/estar no
mundo para sujeitos mulheres. Uma vez que o tema é de enorme interesse e importância,
sobretudo, para mulheres, a questão da autoria feminina também é fator determinante na
escolha das fontes. Trata-se, desse modo, de obras comumente enquadradas numa espécie
de tradição dentro da própria tradição literária da distopia: as distopias feministas.
Desse modo, observar a representação de situações e fenômenos particulares à
experiência feminina é o caminho pelo qual o estudo sobre a distopia se dará. Para compor
o corpus documental, foram selecionadas cinco obras que se enquadram nos parâmetros
estipulados. São elas: The Testaments, de Margaret Atwood (2019); Future Home of the
Living God, de Louise Erdrich (2017); When She Woke, de Hillary Jordan (2011);
Bumped, de Megan McCafferty (2011); e, finalmente, Red Clocks, de Leni Zumas (2018).
As cinco obras, cada uma à sua maneira e com estratégias próprias, aborda os efeitos e as
consequências, na vida de mulheres, de fenômenos relacionados ao controle reprodutivo.
Ademais, para manter uma coesão entre os livros, estabeleceu-se um recorte
também espacial, para agrupar obras cuja narrativa se desenvolva nos EUA. Esse aspecto
da seleção permite a construção de um campo mais delimitado para realizar o esforço
teórico de investigação sobre a distopia e sua relação com a ideia de tempo histórico. Não
se trata de propor uma narrativa historiográfica dos Estados Unidos, e sim de identificar
a presença de debates políticos recentes nos EUA para a composição das narrativas
distópicas. A demarcação geográfica está relacionada também à prolífica produção de
obras distópicas por autoras mulheres que são residentes dos EUA ou que localizam a
trama de seus romances nesse país.
O corpus documental é constituído por manifestações distópicas produzidas
especificamente no século XXI. Tal escolha reflete uma mudança na própria concepção
de futuro, identificada, sobretudo, nos anos finais do último século passado. Se o século
XX foi marcado, pelo menos até as três últimas décadas, por um sentimento de otimismo
quanto ao amanhã, atualmente o que parece predominar no imaginário coletivo —
representado por manifestações culturais, literárias, artísticas, filosóficas— é uma
sensação de pessimismo e esmorecimento quanto ao futuro. As obras selecionadas para a
composição do conjunto de fontes da presente pesquisa demonstram a sensação de
desalento e derrotismo associadas ao amanhã. Criam imagens de futuro que pouco se
diferenciam do presente, e quando o fazem, apresentam uma versão (mais) cruel, sombria,
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pior que a realidade já conhecida. O amanhã que vemos é uma versão distópica da
realidade de hoje.
A elaboração dessa ideia de futuro relaciona-se a uma alteração na forma de se
perceber a articulação entre o vivido e o porvir. O filósofo e teórico cultural Mark Fisher
afirmou que não temos mais a capacidade de conceber um mundo radicalmente diferente
daquele em que vivemos hoje (FISHER, 2012: 16). Fisher entende que o século XXI é
palco de uma “gradual extinção do futuro”, fenômeno vem acometendo a sociedade
(ocidental) do século XXI desde os anos 1970 e 1980 (FISHER, 2014: 23-24). Essa
concepção não entende o futuro enquanto direção temporal, mas como uma percepção
psicológica da expectativa pelo progresso, tão característica ao pensamento moderno, e
que teve seu auge após a Segunda Guerra Mundial (BERARDI, 2011: 13).
Em concordância com tal perspectiva, então, a sociedade —que foi ensinada pelos
séculos anteriores a sempre esperar futuros de mudanças e novidade— sofre, hoje, ao ser
confrontada com a aparente inalterabilidade das coisas. A impressão, para o indivíduo do
século XXI, é de que as possibilidades de inovação prometidas para o amanhã se
esgotaram (FISHER, 2012: 16). A inexistência da mudança é, precisamente, o que
caracteriza o desaparecimento do futuro como novidade. Esse processo é acompanhado
também, como argumenta Fisher, por um esvaziamento das expectativas em relação ao
futuro (FISHER, 2014: 27). O futuro que conseguimos conceber não é, desse modo, muito
diferente daquilo que conhecemos, que já vivemos e experimentamos.
Os futuros que a imaginação distópica elabora são, à primeira vista, diferentes do
presente. Ela nos mostra governos democráticos derrubados por regimes autoritários e
fundamentalistas, invasão de privacidade e constante vigilância dos indivíduos por parte
do Estado por meio da tecnologia e da internet, extinção de leis que permitem às mulheres
a realização legal e segura de aborto e o pleno exercício de seus direitos fundamentais. A
diferença entre essas sociedades do amanhã distópico e a de hoje é, todavia, ilusória. Esses
acontecimentos, narrados nas tramas das obras distópicas que compõem o conjunto de
fontes da presente pesquisa, já existem, em alguma medida, em diversos lugares. A
distopia os radicaliza, de modo que eles aparentem ser distintos daquilo que já
conhecemos. Assim, o futuro concebido não traz novidade, mudança. É uma espécie de
prolongamento do presente.
Vemos, com isso, que a imaginação distópica constrói futuros bem específicos. O
amanhã da distopia é aquele no qual aquilo que entendemos como a experiência vivida
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(especialmente o presente) é transformado em uma versão futura tenebrosa de si mesma.
Esse porvir, contudo, é muito semelhante ao hoje. Ele é formulado a partir dos medos e
das expectativas da experiência vivida e do mundo conhecido, sobretudo, do presente. A
imaginação distópica utiliza a ideia do futuro, portanto, para falar sobre o presente.
O que esse uso do futuro pode dizer sobre como entendemos a ideia de tempo e a
experiência do e no tempo, e como isso contribui pra pensá-los historicamente? Ao falar
em “usos do futuro”, colocamos a ideia de tempo numa perspectiva histórica e
epistemológica. Portanto, decorre desse processo — ou seja, de encarar a ideia dos futuros
distópicos (as cartografias do possível) como simultaneamente um mapa do porvir e uma
janela para o presente e o passado— que a distopia pode ser considerada uma ferramenta
para transformar a experiência no tempo em um objeto acessível.
Levar em conta a imaginação distópica para a prática da história é uma maneira
de expandir nosso campo teórico e conceitual, de forma a ampliar e repensar o que
entendemos como história, reconhecendo os limites e as potencialidades desse ofício. Dar
nome a uma forma de pensar o tempo (que se realiza por meio de projeções do porvir) é
uma estratégia para dominar esse impulso imaginativo e convertê-lo numa ferramenta útil
para nossa própria prática. É um caminho para conhecer o funcionamento desse modo de
pensar, de entender sua estrutura para usá-la ao nosso favor. Isso permite que
identifiquemos como ele opera, no sentido de tornar a experiência no tempo algo que
podemos acessar, explorar e conhecer. Utilizar a distopia como ferramenta para a história,
portanto, é dar um significado metodológico, a partir da nomeação, para uma forma de
pensar ou conceber o tempo.
Esta pesquisa tem como horizonte, então, examinar de que maneira a distopia,
com suas imagens do amanhã, pode contribuir para o estudo da história. Avaliar de que
modo a imaginação distópica se apresenta como um instrumento para investigar a
história, tanto no sentido de oferecer um ponto de acesso para analisar a sociedade e seus
problema, quanto no sentido de identificar como podemos efetivar esse processo.
Explorar, por fim, formas de fazer história —esse estudo que realizamos sobre a
experiência humana, sobre o que fazem as pessoas, sobre os acontecimentos, os
fenômenos, os problemas e as questões da sociedade, da humanidade.
Nessa perspectiva, procuro compreender em que medida e de que maneira o
exercício imaginativo da distopia pode configurar um procedimento para o estudo da
história, para investigar a realidade (e a relação passado-presente-futuro) e,
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principalmente, para explorar e examinar maneiras de se realizar essa mesma investigação
e transformá-la em conhecimento. Dito de outra forma, tento descobrir por meio desta
pesquisa como um modo de pensar que se expressa em projeções muito particulares de
futuro pode nos ajudar a entender as especificidades da imaginação histórica no fazer
historiográfico hoje. Lanço, assim, a proposta de refletir sobre os limites e as
possibilidades do pensamento e da prática históricos.
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PAUL RICOEUR E A HISTÓRIA: CONSIDERAÇÕES SOBRE O
CONCEITO DE REPRESENTÂNCIA E “REALISMO CRÍTICO”

Isanara Kethly Silva Sampaio284
RESUMO: Este artigo tem por objetivo analisar as considerações de Paul Ricoeur sobre
história, a partir de uma questão específica do conhecimento histórico. Objetivamos
demonstrar como Paul Ricoeur desenvolve a discussão sobre o termo “real” aplicado ao
passado histórico, nas obras Tempo e narrativa e A memória, a história, o esquecimento.
Nesse sentido, pretendemos explorar o conceito de representância, desenvolvido no
pensamento ricoeuriano para articular a especificidade do “real”, percorrendo o trajeto
conceitual sobre os “grandes gêneros” extraídos livremente do Sofista de Platão: o
Mesmo, o Outro, e o Análogo, em Tempo e narrativa. Conseguinte, pretendemos
demonstrar a progressão desse conceito na sua obra posterior, A memória, a história, o
esquecimento, na qual Ricoeur acrescenta à sua análise sobre epistemologia da história, a
relação fiduciária da memória através do testemunho e propõe a noção de realismo crítico,
como reposta às teses antirrealistas.
Palavras-chave: Paul Ricoeur; Representância; Realismo crítico.

Introdução
Paul Ricoeur (1913-2005) é certamente um dos filósofos que nas últimas décadas
mais tempo se dedicou à reflexão sobre a história e exerceu uma influência considerável
sobre os estudos históricos. François Hartog argumenta que Ricoeur é o outsider que mais
se aproximou da história. “Leu os historiadores, não para incorporá-los ou fazer filosofia
da história às suas custas, mas para, graças a eles, avançar em seus questionamentos
filosóficos”. (HARTOG, 2020: 89). Há três obras, para além de muitos ensaios, a qual a
historiografia é amplamente discutida: História e verdade (1955); Tempo e narrativa
(1983-85; Tomo I, III) e, principalmente, A memória, a história, o esquecimento (2000).
O filósofo francês abordou elementos pertinentes próprios do ofício do
historiador e, mais especificamente, elementos crucias que permitiram repensar
teoricamente a própria escrita da história (DOSSE, 2017). Nosso objetivo neste ensaio,
contudo, é analisar um pensamento específico sobre a reflexão ricoeuriana sobre história:
a representação linguística do passado. Objetivamos evidenciar como Paul Ricoeur
conjuga essa problemática em Tempo e narrativa e A memória, a história, o
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esquecimento. Entendemos que as obras ricoeurianas citadas explicitam uma progressão
conceitual de algumas categorias de análise, nesse sentido pretendemos analisar o
desenvolvimento da noção de representância no pensamento ricoeuriano que engendra o
conceito de realismo crítico, proposto pelo filósofo.
Representância e o enigma do passado em Tempo e narrativa
Iniciamos com as interrogações: o que significa o termo “real” aplicado ao
passado? O que queremos propor quando dizemos que algo realmente aconteceu? A
representação do passado corresponde à realidade pretérita? Qual a validação desse
conhecimento histórico? Para Ricoeur, a interrogação sobre a realidade do passado, que
é o pano de fundo dessas questões, é a mais embaraçosa de todas as que a historiografia
faz ao pensamento da história. Porém, ela é inevitável, justamente porque constitui uma
diferença central que distingue a historiografia da ficção e fundamenta a própria validação
da disciplina histórica.
Paul Ricoeur adota a noção de vestígio como a problemática central para
adentrar ao enigma do real na historiografia. A história é, pois, primordialmente um
conhecimento por vestígios; os historiadores visam reconstruir a realidade pretérita por
meio dos vestígios localizados e datados, que são transformados em documentos e
arquivos. Nesse processo os historiadores são submetidos à realidade dos homens de
outrora, ao que, um dia, foi, ou seja, ao passado histórico. O vestígio é um sinal que
alguém/algo passou por algum lugar e agiu. A passagem já não existe, mas a marca
permanece, a saber, por um lado há vestígio porque antes alguém/algo passou e agiu,
passou por ali; por outro, o vestígio só visível aqui e agora apenas como um sinal, como
marca. “O vestígio combina assim uma relação de significância mais discernível na ideia
de sinal de uma passagem, e uma relação de causalidade, incluída na coisidade da marca.
O vestígio é um efeito-signo”285 (RICOEUR, 2010: 205). O vestígio significa, sem fazer
aparecer.

285

Ricoeur, indiretamente, faz uma crítica aos historiadores por se perderem no senso comum sobre a ideia
de vestígio. Os historiadores se limitam a uma pré-compreensão, situam-se no meio caminho da definição
inicial do vestígio e de sua extensão a uma coisa. “O vestígio é, pois, um dos instrumentos mais enigmáticos
mediante o qual a narrativa histórica configura o tempo. Refigura-o construindo a junção que opera o
recobrimento do existencial e do empírico na significância do vestígio. É certo que o historiador, como tal,
não sabe o que faz ao constituir signos em vestígios. Fica no que a eles diz respeito, numa relação de uso.
É frequentando os arquivos, consultando documentos, que ele se põe na pista-vestígio do passado tal como
ele foi. Mas o que significa o vestígio é um problema não de historiador-cientista, mas de historiadorfilósofo”. (RICOEUR, 2010: 213)
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Destarte, tomando a noção de vestígio como ponto de partida, o filósofo francês
retoma a citação de Karl Heussi que considera a realidade do passado como vis-à-vis a
que o conhecimento histórico se empenha para “corresponder de maneira apropriada”. E
dessa particularidade, adota a distinção no alemão entre representar no sentido de estar
no lugar de algo (vertreten) e se representar, da noção de criar para si uma imagem mental
de algo exterior e ausente (sichvorstellen). O vestígio, uma vez que é deixado pelo
passado, assume a função mimética e exerce a seu respeito uma função de representância
[ou locotenência] (vertretung). A noção de representância engloba as relações entre a
história e um passado abolido e ao mesmo tempo preservado em seus vestígios.
Essa função caracteriza a referência indireta, própria de um
conhecimento por vestígios, e distingue de qualquer outro modo
referencial a história com relação ao passado. É claro que esse modo
referencial é inseparável do próprio trabalho de configuração: com
efeito, é só por meio de uma retificação sem fim de nossas
configurações que formamos uma ideia do inesgotável recurso do
passado. (RICOEUR, 2010: 238).

O conceito de representância é desenvolvido no pensamento ricoeuriano para dar
conta da especificidade do “real” no passado, mirado pela historiografia, e relaciona-se
com a questão ontológica do vestígio como efeito-signo. Nesse sentido, esse conceito
condensa a noção de uma reconstrução mais ou menos apropriada do passado qualificado
como “real”, a qual um dia aconteceu, mas não mais existe, a não ser nas marcas deixadas.
Contudo, ainda há lacunas quanto o enigma da realidade do passado. Por essa razão,
Ricoeur põe o conceito ingênuo de passado “real” à prova de alguns grandes gêneros
extraídos livremente do Sofista de Platão: os gêneros do Mesmo e do Outro, acrescentado
pelo Análogo. O filósofo francês não almeja resolver ou encerrar o paradoxo que aflige o
conceito de passado real, mas problematizar o próprio conceito de realidade empregada
ao passado.
No primeiro modo de pensar a preteridade do passado, quer seja, sob o signo do
Mesmo, o historiador visa anular a distância temporal e, consequentemente, estimular
uma continuidade entre os tempo passado-presente. Trata-se de uma concepção
essencialmente identitária do pensamento do passado. O filósofo francês menciona a
concepção da história como “reefetuação” [ou reconstituição], na teoria de Robin George
Colligwood [The Idea of History], como ilustração dessa concepção identitária do
passado. As três fases percorridas por Collingwood correspondem, na análise ricoeuriana,
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aos três componentes da concepção identitária do passado286: “a) o caráter documentário
do pensamento histórico, b) o trabalho de imaginação na interpretação do dado
documentário, c) por fim, a ambição de que as construções da imaginação operem a
‘reefetuação’ do passado” (RICOEUR, 2010: 241). A concepção identitária do
pensamento histórico de Collingwood, sob a noção de prova documentária, se concretiza
na dissociação entre a face interior (pensamento) da face exterior do acontecimento
(mudanças naturais/físicas). Com essa dissociação, é considerado que o pensamento do
historiador reconstrói uma cadeia de acontecimentos pretéritos, ou seja, repensa o que um
dia foi pensado. Sintetizando, o historiador por meio dos vestígios, da interpretação
documental, tem o intuito de reconstituir através de sua imaginação interpretativa, de
forma numericamente idêntica ao primeiro pensamento, a experiência pretérita. A tarefa
do historiador consiste em repensar o evento passado, ou melhor, repensar o pensamento
do agente da história, suas motivações e intenções; e nessa ação, eliminar a distância
temporal entre passado e presente.
Contudo, essa interpretação identitária do passado apresenta certas objeções. Na
perspectiva ricoeuriana “todo o projeto de Collingwood cai por terra devido à
impossibilidade de passar do pensamento do passado como meu para o pensamento do
passado como outro. A identidade da reflexão não consegue dar conta da alteridade da
repetição” (RICOEUR: 2010: 246-247). A tese identitária se desestrutura perante a
alteridade da repetição, ou seja, a alteridade do pensamento é irredutível, os pensamentos
refletem apenas à pessoa e não podem ser reefetuado de forma idêntica. Agravado a esse
argumento, soma-se o fato que nenhuma consciência é inteiramente transparente ao
sujeito. Logo, o ato original do passado não pode ser reconstituído, tal qual um dia
acontecera, num ato reflexivo do presente. Justificar que a reconstituição de um
pensamento equivale a repensá-lo, fundamenta um ato que anula a singularidade do ato
original do passado e do ato reflexivo do presente.
Em virtude das imprecisões da perspectiva identitária do passado, Ricoeur
inverte a dialética do Mesmo para o Outro, ao que denomina ontologia negativa do
passado. Contramão a ideia de presentificação do passado, há historiadores que veem na
Para uma concepção identitária do pensamento do passado deve-se “a) submeter a noção de
acontecimento a uma revisão radical, isto é, dissociar sua face ‘interior’, que podemos chamar de
pensamento, de sua fase exterior, qual seja, as mudanças físicas que afetam os corpos; b) em seguida,
considerar o pensamento do historiador, que reconstrói uma cadeia de acontecimentos, um modo de
repensar o que um dia foi pensado; c) por fim, conceber esse represar como numericamente idêntico ao
primeiro pensar”. (RICOEUR 2010: 240)
286
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história o testemunho da alteridade, uma restituição da distância temporal, ou até mesmo
uma apologia da diferença, levada ao extremo a um exotismo temporal. Nesse contexto,
é o desejo de restituir a significação da distância temporal por meio da investigação, que
caracteriza o pensamento da alteridade do passado. A história, sob o signo do Outro, tende
a afastar o passado do presente, sob o véu da diferença; o passado é percebido como
distante e/ou diferente, logo a tarefa do historiador não se cumpre na reefetuação do
passado, mas na intensificação da consideração que passado e presente são estranhos. Há,
pois, múltiplas interpretações dessa perspectiva. Paul Ricoeur sublinha as considerações
de autores que, sob maneiras distintas, colocaram a história sob o signo do Outro, porém,
por questão de limitação espacial deste artigo, apenas pontuaremos de exemplo a
consideração sobre Paul Veyne.
Em Paul Veyne o uso da noção de diferença é associado à individualidade ou
individualização, que por sua vez, constitui o polo oposto da conceptualização histórica.
Ora, a individualização dirige-se para o nome próprio e a conceptualização para
abstrações.
É esse uso do termo diferença, correlacionado com individualidade, que
Paul Veyne destaca em L’Inventaire des différences. Para que a
individualidade pareça diferença, é preciso que a própria
conceitualização histórica seja concebida como investigação e
proposição de invariantes, entendendo por esse termo uma correlação
estável entre um pequeno número de variáveis capazes de produzir suas
próprias modificações. O fato histórico deveria então ser descrito como
uma variante produzida pela individualização dessas invariantes.
(RICOEUR, 2010: 251).

Com isso, a individualidade sobressai como diferença porque a conceptualização
histórica é uma investigação de invariantes. Todavia, sobressai a questão: uma diferença
lógica é a mesma coisa que uma diferença temporal? A concepção de diferença em Paul
Veyne não leva profundamente em consideração o componente temporal do fato
histórico. O historiador substitui a investigação do longínquo temporal pelo
acontecimento caracterizado de modo a sobressair a individualidade. A história como
estudo dos homens no tempo é transposta para o estudo dos elementos humanos
subsumidos em conceitos. O fato histórico é assim destemporalizado a ponto de a
alteridade prevalecer sobre a sobrevivência dos costumes do passado no presente. Logo,
a epistemologia do indivíduo tende a ofuscar a ontologia do passado.
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Embora a aproximação com a perspectiva do gênero do Outro tenha o mérito de
proporcionar uma crítica às ideias totalizantes de apreensão do passado, a noção de
diferença não visualiza o que há de positivo na persistência do passado no presente, o
problema da noção de distância temporal continua tão opaco o quanto antes. O real no
passado continua sendo um enigma à qual a noção de diferença oferece uma espécie de
negativo, contudo, desprovida da perspectiva propriamente temporal. Logo a noção de
diferença também é incapaz de exercer a função de representância: [...] “como poderia
uma diferença, sempre relativa a um sistema abstrato e ela mesmo tão destemporalizada
quanto possível, ocupar o lugar do que hoje, ausente e morto, outrora foi real e vivo”?
(RICOEUR, 2010: 255).
Em virtude das contribuições e limitações das abordagens da identificação
identitária do passado e, por outro lado, da noção de alteridade sob o viés da ontologia
negativa do passado, Ricoeur elucida uma terceira perspectiva que pretende ampliar a
discussão sobre a realidade pretérita, o Análogo. O termo análogo não procede da lista
dos grandes gêneros de Platão, o impulso a esse termo foi encontrado na Retórica de
Aristóteles com o título “metáfora proporcional”, chamada de analogia. A inquietação de
Paul Ricoeur sob o gênero do análogo é, pois, saber se uma teoria dos tropos seria capaz
de substituir, levando em consideração o momento crítico das duas abordagens
apresentadas, a articulação conceitual da representância. Nesse ponto, o filósofo francês
evoca a teoria empreendida por Hayden White. O interesse na teoria whiteana incide
sobre a ênfase da linguagem no processo de produção de sentido sobre o passado.
O discurso histórico encontra-se submetido a uma dupla visada: por um lado ao
tipo de intriga empregada, por outro, ao próprio passado através da informação do
documento disponível em um certo momento. “O trabalho do historiador consiste então
em fazer da estrutura narrativa um ‘modelo’, um ‘ícone’ do passado, capaz de ‘representálo’”. Na teoria whiteana, os tropos – metáfora, metonímia, sinédoque, ironia –
correspondem a um estágio anterior à escrita da história à qual determina a estrutura
linguística da narrativa. Antes de figurar a narrativa sobre o passado, o historiador tem
inicialmente de prefigurar o conjunto de acontecimentos relatados em documentos, o que
é propriamente um ato poético. Não há a ilusão de prefigurar a narrativa sob a noção de
uma reprodução ou reduplicação do passado, o que existe é uma relação metafórica: o
leitor é orientado para um tipo de assimilação da narrativa a partir da semelhança entre
os acontecimentos narrativos e as formas linguísticas disponíveis na nossa cultura.
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A análise tropológica, ainda que com ressalvas287, contribui na explicitação da
categoria no análogo à medida que sobressai o seguinte pensamento: “as coisas devem
ter acontecido como está dito nessa narrativa aqui; graças à grade tropológica, o ser-como
do acontecimento passado é posto em palavras” (RICOEUR, 2010: 262). A discussão
central sobre o gênero do análogo no pensamento da história pode ser exemplificada pelo
cruzamento da teoria topológica whiteana em paralelo a tese da redescrição metafórica
desenvolvida por Ricoeur [em a Metáfora viva] que formula a base da concepção de
representância. Para esclarecer essa noção se faz necessário, pois, voltar a expressão de
Ranke “os fatos tal como eles realmente aconteceram”, e mais precisamente ao termo
“como”. Na análise analógica da representância, o “realmente” só é significado pelo “tal
como”. É por intermédio do “como”, por meio da analogia metafórica, que a análise da
representância continua a do vestígio. Assim, a aporia do vestígio como “valendo pelo
passado”, encontra uma saída parcial no ver-como
Acho que a chave do problema está no funcionamento, não só retórico,
mas ontológico, do “como”, tal como analiso no sétimo e oitavo estudos
de A metáfora viva. O que, na minha opinião, dá à metáfora um alcance
referencial, ele mesmo veículo de uma pretensão ontológica, é a
perspectiva de um ser-como...correlativo do ver-como..., a que se
resume o trabalho da metáfora no plano da linguagem. (RICOEUR,
2010: 264)

Embora a metáfora possua uma autonomia retórica e ontológica para dar conta
da linguagem poética, é mister vincular o Análogo ao jogo complexo do Mesmo e Outro,
para dar conta da função essencialmente temporalizante da representância do passado. Na
visada do ter-sido, o Análogo só auxilia a historiografia conjugando identidade e
alteridade. “O análogo precisamente conserva em si a força da reefetuação e da colocação
à distância, na medida em que ser-como é ser e não ser mais” (RICOEUR, 2010: 265). A
escrita da história é marcada por uma presença do ausente, tensão daquilo que foi e que
não é mais, a qual encontra-se representado. Sobre a conclusão final dessa discussão,
Ricoeur é ciente da incompletude de suas colocações, a qual considera inacabada,
justamente porque é abstrata. Trata-se apenas de uma tentativa de pensar melhor o que
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Paul Ricoeur (2010) se situa à análise tropológica com uma desconfiança: o recurso a tropologia isolado
do contexto dos dois outros grandes gêneros, suscita o risco de apagar a fronteira entre ficção e história, ou
seja, a ênfase quase exclusiva no procedimento retórico, emana o perigo de encobrir a intencionalidade que
atravessa o discurso histórico na direção dos acontecimentos passados. O recurso à tropologia e a
valorização da imaginação literária na história, deve ter como direção a potência verbal do acontecimento
e a coerção que o acontecimento passado exerce sobre o discurso históricos através dos documentos. Na
historiografia, a atenção tropológica não pode estar separada do primado da perspectiva referencial exercido
sobre o discurso pelo ter-sido do acontecimento pretérito.
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permanece enigmático na preteridade do passado enquanto tal. Analisando o enigma do
passado no âmbito dos grandes gêneros do Mesmo, do Outro e do Análogo, o filósofo
francês espera ter preservado o caráter da dívida que os historiadores têm para com a
memória dos homens do passado.
Ao que pese à nossa análise sobre o conceito de realismo no pensamento
ricoeuriano, entendemos que essas questões levantadas suscitam questionamentos
específicos. Ora, o conceito de representância e a noção de dívida com o passado são
capazes de garantir um critério viável ao enigma da realidade do passado? Entendemos
que essa questão não é aprofundada em Tempo e Narrativa, apenas quinze anos mais
tarde, na obra A memória, a história, o esquecimento, no momento em que Ricoeur
transpõe a relação tropológica de semelhança pela relação fiduciária da memória através
do testemunho.

Representância e “realismo crítico” em A memória, a história, o esquecimento
Em A memória, a história, esquecimento Ricoeur retoma o conceito de
representância na discussão sobre epistemologia da história. No contexto da obra, o
conceito de representância é evocado para dar conta de uma nova aporia levantada pelo
paradoxo do ter-sido do passado, que atravessa a epistemologia da história aos confins de
uma ontologia. “Ricoeur se empolga com essa ideia forte de ‘representação’ na escrita da
história: o historiador quer apresentar de novo a vida dos homens do passado como foi,
mas ao fazê-lo ele retira do esquecimento e lhe outorga uma nova presença
(representância) em nosso mundo”. (GRONDIN, 2015:109). Paul Ricoeur mantém a ideia
que a história é uma construção, que engendra uma reconstrução de um passado
qualificado como real, que não pode ser diretamente observável, apenas memorado,
preservado em seus rastros.
No que tange a sua reflexão em Tempo e Narrativa à resposta ao enigma do
passado, referente aos gêneros do Mesmo, do Outro e do Análogo, Ricoeur não retoma
exatamente a tese central que culmina no conceito de representância como redescrição
metafórica do passado; contudo, o filósofo não invalida essa teoria, à medida que a
considera como uma tentativa, embora inacabada, de explicitação do conceito de
representância. Na retomada desse conceito central, na sua obra posterior, o filósofo
interroga se o historiador satisfaz à expectativa do texto histórico ser uma reconstrução
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dos acontecimentos do passado. Seu interesse é explicar o valor mimético do vestígio,
que exerce a função de locotenência sobre o passado, e sustentar um dos pontos centrais
de sua argumentação: a defesa do referente como dimensão irredutível do discurso
histórico.
No final do século XX, argumenta Paul Ricoeur (2007), viu-se crescer no mesmo
ritmo da pulsão realista, uma suspeita de fechamento do texto em si mesmo, suplantando
a ideia de uma referencialidade de ordem unicamente intertextual288. “Num caso, a
suspeita ergue uma barreira invisível entre o par significante e significante/significado e
o referente; no segundo, cava um abismo lógico entre o real presumido e o ciclo formado
pelo tema quase personificado e a sequência de acontecimentos que o qualificam”
(RICOEUR, 2007: 291). Para o filósofo, a ocultação do referente extralinguístico pode
ter efeitos devastadores na historiografia por condenar a ambição da história em
representar o passado. Para Ricoeur é necessário procurar infinitamente preencher a
distância entre capacidade representativa do discurso e a solicitação do acontecimento,
evitando nutrir, em favor dos estilos289 de escrita pós-moderna, uma ilusão paralela à que
ele denúncia do lado da tradição realista. Nesse sentido, a escrita da história deverá
deixar-se soletrar em última instância como representância.
Assim, será fortemente enfatizado o fato de que a representação no
plano histórico não se limita a conferir uma roupagem verbal a um
discurso cuja coerência estaria completa antes de sua entrada na
literatura, mas que constitui propriamente uma operação que tem
privilégio de trazer à luz a visada referencial do discurso histórico.
(RICOEUR, 2007: 248).

Não obstante, como Ricoeur fundamenta essa proposição? Segundo o filósofo, uma vez
questionadas as formas representativas que dão forma literária à intencionalidade
histórica, a estratégia para fazer prevalecer a atestação da referência é recorrer às
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O filósofo francês cita o historiador Franklin Rudolf Ankersmit como exemplo dessa tendência. As
reflexões de Ankersmit refletem-se na recusa do realismo histórico e a defesa de um narrativismo, uma vez
que esse historiador argumenta que as narrativas históricas são representações do passado, sob a forma de
imagens, metáforas e analogias, ou seja, recursos linguísticos, e diferem de explicações (descrições)
verdadeiras acerca dos acontecimentos passados. “Uma lógica de um gênero novo instala-se
silenciosamente, a qual F. R. Ankersmit tentou fechar sobre ela mesma: a de narratios suscetíveis de cobrir
vastos períodos da história [...]. Essas narratios, como diz Ankersmit, tendem à auto-referencialidade, já
que o sentido do nome próprio não é dado fora dessa série de atributos. (RICOEUR, 2007: 291).
289
Paul Ricoeur faz menção e crítica claramente à sua leitura de Hayden White. “Na mesma medida em
que é legítimo tratara das estruturas profundas do imaginário como matrizes comuns à criação de intrigas
romanescas e a de intrigas historiadoras, como atestar seu entrecruzamento na história dos séculos XIX,
torna-se urgente especificar o momento referencial que distingue a história da ficção. Ora, essa
discriminação não pode ser feita sem sair do âmbito das formas literárias. De nada adianta então esboçar
uma saída desesperada recorrendo simplesmente ao bom senso e aos enunciados mais tradicionais a respeito
da verdade em história”. (RICOEUR, 2007: 266)
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estratégias epistemológicas do conhecimento histórico. Nesse sentido, é imperativo uma
visão para além das especialidades da representação escrita, articulando a
explicação/compreensão e a estas, o momento documental. “[...] a única maneira
responsável de fazer prevalecer a atestação de realidade sobre a suspeição de nãopertinência é repor em seu lugar a fase escriturária em relação as fases prévias da
explicação compreensiva e da prova documental” (RICOEUR, 2007: 292). Na
perspectiva ricoeuriana, escrituralidade, explicação compreensiva e prova documental,
quando juntas, são suscetíveis a credenciar a pretensão à verdade do discurso histórico e
validar a categoria de atestação ao passado como tendo-sido.
Com isso, os argumentos de Paul Ricoeur sobre o conceito de representância
explicitam a referência da linguagem à realidade, ainda que de forma oblíqua, mediada
pelos vestígios. Em sua teoria o discurso histórico não diminui a capacidade do
conhecimento histórico de representar o passado, devido ao vínculo epistemológico da
escrita da história com a prova documental, o testemunho. Assim, se o termo
representância não deixa de ser uma representação por substituição à medida que se trata
da função de lugar-tenência, todavia são os rastros que assumem a referencialidade em
relação ao passado decorrido, e não apenas a linguagem, a interação de sentido
linguístico. Ricoeur não deixa de prestar tributo às contribuições dos autores tidos como
pós-moderno, porém se coloca contra a indistinção epistemológica entre ficção e história,
retomando a exigência veritativa do discurso histórico. O rastro vale pelo passado na
medida em que é seu representante, lugar-tenente e possibilita uma representaçãosuplência. Com esse conceito Ricoeur coloca em evidência o modo indireto da referência
ao passado, uma vez que a historiografia não atinge seu referente senão através das
mediações. Na esteira dessas argumentações Ricoeur assume os riscos de projetar um
realismo crítico, para se pensar o problema da representação do passado, tendo como fator
nodal a noção de testemunho.
(...) “O realismo crítico aqui professado é forçado a dar outro passo
aquém da proposição factual e invocar a dimensão testemunhal do
documento. De fato, está no cerne da prova documental a força do
testemunho que se expõe. E não vejo como se poderia remontar além
da tríplice declaração da testemunha: 1) estava lá; 2) acreditem em mim;
3) se não acreditarem, perguntem a outra pessoa. Caçoaram do realismo
ingênuo do testemunho? É possível. Mas isso seria esquecer que o
germe da crítica está implantado no testemunho vivo, a crítica do
testemunho alcançando aos poucos toda a esfera dos documentos, até o
último enigma de rastro como efeito-signo de sua casa. Ocorreu-me
dizer que não temos nada melhor do que a memória para certificar a
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realidade de nossas lembranças. Dizemos agora: não temos nada melhor
do que o testemunho e a crítica do testemunho para dar crédito à
representação historiadora do passado. ” (RICOEUR, 2007: 292-293)

Dessa forma, Ricoeur transpõe a ideia de representação-semelhança através do
caráter fiduciário inerente ao testemunho. Ao invés da interrogação se a narrativa se
assemelha a um acontecimento, pergunta-se se o conjunto de testemunhos é fiável, à
medida que se for o caso, segundo Ricoeur, a testemunha nos proporciona visualizar um
evento narrado. O conceito de representância, por sua vez, ainda não resolve todos os
enigmas da representação do passado, porém na concepção deste filósofo, é a maneira
menos ruim de homenagear um procedimento reconstrutivo disponível a serviço da
verdade em história. Não obstante, o empreendimento crítico da história não abole a
suspeita de ser enganado por um falso testemunho. A verdade em história continua
plausível, provável, contestável, enfim, em contínuo curso de reescrita.

Considerações Finais
Em nossa análise sobre a problemática da representação do passado, podemos
considerar que Paul Ricoeur não revalida nenhum tipo realismo ingênuo. Ao contrário, o
filósofo francês contribuí à crítica do termo representação como cópia fiel à realidade do
passado. Na obra A memória, a história e o esquecimento o filósofo francês fundamenta
epistemologicamente o termo representância de forma mais robusta e torna explícita sua
posição – realismo crítico – que encara a possibilidade de a operação historiográfica ter
acesso à realidade pretérita, porém, indiretamente, mediatizada pelos vestígios/rastros.
Nessa via, se esteticamente os modos representativos dão forma literária a produção
histórica, a escrituralidade convoca a explicação compreensiva e prova documental, e
juntas, essas operações credenciam a referencialidade do discurso histórico.
Portanto, Ricoeur assimila os aspectos úteis da reflexão linguística, mas
ultrapassa-os, uma vez que ele projeta um sentido referencial sobre a linguagem, para ele
a história ainda é um discurso de representação de algo real, de um referente passado. A
defesa de um realismo crítico permite a Paul Ricoeur escapar dos extremos, seja do
realismo como cópia do real; seja do antirrealismo que nega a possibilidade de se chegar
a um referente extralinguístico. Nesse sentido, podemos considerar que Ricoeur combateu
em prol da história, fazendo linha de frente contra todas as ameaças à credibilidade de um
saber confiável, um saber que por sua vez, é comprometido com a verdade.
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O CONGO GOIANO: DA IRMANDADE DOS PRETOS AO HQ
HISTÓRIAS NARRADAS EM QUADRINHOS

Jade Damásio Melo290
RESUMO: Esta pesquisa traz como proposta inicial a luz da memória viva da Irmandade
dos Pretos da cidade de Goiás expressas pelo Congo Goiano, performance existente desde
o século XVIII, a cultura e a memória negra na cidade de Goiás resistiram a eventos
históricos que por vezes fez com que memórias se perdessem, o congo se apresenta como
memória reminiscente e prática de resistência em resposta a diversas tentativas de
apagamento. Como segunda proposta da pesquisa em andamento, buscaremos
desenvolver um processo de educação patrimonial com a comunidade vilaboense, no
sentido de apresentar propostas alternativas ao conhecimento histórico da igreja, da
irmandade e do congo goiano ao promover um processo educativo de promoção de
consciência histórica e pensamento crítico. Para tanto, como produto final, apresentamos
a proposta de recriar outras perspectivas da história através da produção de uma história
em quadrinhos que apontará uma narrativa da Irmandade dos Pretos como forma de
resistência e valorização da cultura negra.
Palavras-chave: irmandade dos pretos, congo goiano, história em quadrinhos, narrativa.

INTRODUÇÃO

Considerando o histórico da cidade de Goiás na década de 1930, no que concerne
à transferência da capital do estado para Goiânia, sabe-se que houve drásticas
transformações, levando a fama de cidade velha, decadente e recalcada ao título de berço
de tradições que foram se consolidando nas décadas seguintes a de 1930. A fim de
reerguer o prestígio, representantes do poder local da cidade buscaram (re)criar memórias
vilaboenses, influenciados pelo movimento modernista291. Assim, apesar da contraditória
busca conservadora de preservar a narrativa histórica hegemônica da cidade de Goiás, a
elite local e poderes eclesiásticos decidiram desconstruir a imagem de abandono, trazendo

Mestranda pelo Programa de Pós-Graduação – Mestrado Profissional em Estudos Culturais, Memória e
Patrimônio. Universidade Estadual de Goiás – Campus Cora Coralina. Gmail: jadedamasiom@gmail.com.
Orientadora: Luana Nunes Martins de Lima (UEG).
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“O movimento modernista, iniciado efetivamente em 1922, foi o palco de intensas transformações no
cenário cultural brasileiro. Teve como propulsoras as influências externas, procedentes do exemplo europeu
e influências internas geradas pelas mudanças políticas e econômicas do início do século. O crescente ritmo
de industrialização por que passava o país, sobretudo a cidade de São Paulo e as novidades culturais que
chegavam ao Brasil pelo Rio de janeiro, foram seus primeiros aguilhões. ” (OLIVEIRA, 2012, p. 83)
291
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o moderno para a cidade, onde a catedral da Igreja de Nossa Senhora do Rosário foi eleita
para a representação da pretensa modernidade.
Deste modo, em 1932 um dos edifícios mais antigo da cidade fora demolido,
dando espaço a outro monumento, sendo a nova sede para o culto rosariano em Goiás.
Edifício atualmente tombado pelo IPHAN, em estilo neogótico, finalizado no final da
década de 1940.
O histórico a respeito desta igreja e seu valor histórico, social e cultural para a
cidade de Goiás, é aqui discorrido através do exercício de análises de fontes e discussões
com autores a respeito dos eventos ocorridos em Goiás. Por meio deste levantamento
inicial, buscamos problematizar a tentativa de apagamento da presença e da cultura negra
no centro da cidade, por meio da negação do espaço de memória da cultura negra de seus
herdeiros históricos.
A proposta dessa pesquisa é relacionar o congo goiano enquanto prova de que não
houve apagamento da presença da cultura negra e que o congo goiano vem ocorrendo
desde o século XVIII, sendo um bem que necessita passar por um processo de
patrimonialização afim de preservar uma das práticas que vem desde o século XVIII
sendo praticada, e como proposta de educação patrimonial nós propomos a produção de
uma história em quadrinhos baseada na pesquisa levantada acerca da Irmandade dos
Pretos e a congada enquanto manifestação cultural resultante das práticas ritualísticas da
Irmandade dos Pretos.

A Congada, cultura genuína brasileira

As Irmandades pretas tiveram grande importância em consolidar comunidades
negras, pois foram nelas que o negro escravizado pode ter sua dignidade ao ter filiação a
um grupo social e espiritual. Soares (2000) afirma a importância das irmandades
principalmente para escravos como:
Uma das formas de escapar ao controle do senhor em alguma
esfera de sua vida cotidiana. No universo escravista, as esferas
de liberdade podem estar na escolha dos parceiros conjugais, na
frequência aos batuques, em ir e vir pela cidade e na possibilidade
de filiar-se e frequentar uma irmandade. As irmandades são uma
das poucas vias sociais de acesso à experiência da liberdade, ao
reconhecimento social e à possibilidade de formas de autogestão,
dentro do universo escravista” (SOARES, 2000: 166)
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As irmandades se tornaram então espaço de poder e resistência dos grupos e
comunidades atreladas a mesma. Esses grupos representavam um sopro de liberdade
dentro do sistema escravocrata e também desenvolveram práticas culturais, constituindo
então diversas formas de expressão, dentre elas o congado.
Os congos por serem uma prática cultural geradora de memórias de determinados
grupo espalhado por todo o país é tida deste modo como Patrimônio Imaterial do Brasil.
De acordo artigo 216 da Constituição de 1988 constitui patrimônio cultural brasileiro os
bens de natureza material e imaterial, portadores de referência à identidade, à ação, à
memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira onde incluem: formas
de expressão, modos de criar, fazer e viver e etc. Neste artigo ainda busca incluir a
proteção aos bens indígenas e afro-brasileiro, onde é efetivada no decreto 3.551/04 de
agosto de 2000 que institui o Registro de Bens Culturais de Natureza Imaterial que
constituem patrimônio cultural brasileiro e ainda aponta a parcela da responsabilidade do
Estado no acautelamento de bens imateriais, criando assim o Registro do Patrimônio
Imaterial, instituindo o programa Nacional do Patrimônio Imaterial, sendo esse
instrumento jurídico que permite registrar práticas e estruturas sócio espaciais vigentes
ou conservadas na memória social – bens intangíveis a que os grupos sociais atribuem
sentidos de identidade (ARANTES, 2001).
De acordo com o artigo 2º da Convenção para Salvaguarda do Patrimônio Cultural
Imaterial (UNESCO, 2003) entende por patrimônio imaterial:
[As] práticas, representações, expressões, conhecimentos e
técnicas junto com os instrumentos, objetos, artefatos e lugares
culturais que lhes são associados que as comunidades, os grupos
e, em alguns casos, os indivíduos reconhecem como parte
integrante de seu patrimônio cultural Esse patrimônio cultural
imaterial, que se transmite de geração em geração, é
constantemente recriado pelas comunidades e grupos em função
de seu ambiente, de sua interação com a natureza e de sua
história, gerando um sentimento de identidade e continuidade e
contribuindo assim para promover o respeito à diversidade
cultural e à criatividade humana. (UNESCO, 2003)

Segundo a Resolução nº 1 de 3 de agosto de 2006 (CASTRO, 2008) que vem para
complementar o Decreto nº 3551/04 de 2000 (que instaura o registro e cria o Programa
Nacional do Patrimônio Imaterial.), a Resolução nº 1 entende que o bem de natureza
cultural imaterial “as criações culturais de caráter dinâmico e processual fundadas na
tradição e manifestadas por indivíduos ou grupos de indivíduos como expressão de sua
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identidade cultural e social”. O caráter dinâmico significa que estar práticas produtoras
de rituais e simbólicas que são continuamente reiteradas, transformadas e atualizadas pelo
grupo, demonstrando um claro vínculo do presente com o passado através do bem cultural
imaterial.
De acordo com Ramos (2017), as congadas tratam-se de um resultado de “interrelações de aspectos da cultura africana, luso-espanhola e indígena, que se mesclaram em
solo brasileiro” no período colonial e através de sua construção, originou-se uma das
práticas mais significativas em termo de tradições culturais do Brasil. A congada é uma
prática gerada em comunidades negras, demonstrando ser um festejo atrelado a ritos
religiosos, tornando então manifestação performática que foi inventada dentro do seio das
Irmandades, onde se congregam não apenas ritualmente, mas saber-fazeres que fizeram
da congada uma prática tão peculiarmente brasileira.
Segundo Brandão (1985) O mito fundacional da congada diz que durante a
escravidão Nossa Senhora do Rosário apareceu no deserto. Com a aparição da santa as
pessoas resolvem construir uma igreja para Nossa Senhora do Rosário, dito isso afim de
levar a santa para a igreja algumas pessoas resolvem dançar para ela e deste modo os
congos dançam para a Nossa Senhora, mas esta não os acompanha.
Então, com a dança dos Moçambiques a santa os acompanha até a igreja,
entretanto Nossa Senhora retorna para o deserto e deste modo é feita uma igreja no local
onde a mesma fora encontrada. Como Brandão retrata a sua versão a seguir em Festa do
Santo de Preto:

Eles acharam a Nossa Senhora no deserto, numa loca de
pedra, eles acharam ela lá. Então fizeram uma reunião lá
e eles foram dançar lá. Então o Congo chegou lá,
dançando lá, ela riu, mas ficou quieta. Depois chegou o
Moçambique. Chegou lá tudo malumbado, um lenço na
cabeça, de pés descalços, e aí ela acompanhou. Eles
pegaram, fizeram uma igreja, puseram ela lá na igreja.
Ela voltou, ficou lá no lugar outra vez. Aí, eles pegaram
e fizeram a igreja lá no lugar. Isso aí é da antiguidade.
(BRANDÃO, 1985)

Nas chamadas Festas de Congada diferentes grupos de danças dramáticas estão
relacionados como reisados, caiapós, moçambiques, marujos, entre outros. Segundo
Cardoso:
No Brasil os negros organizam as danças dramáticas a
partir dos simbólicos cortejos dos Reis de Congo, e
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durante séculos por meio delas vão preservar a memória
coletiva de guerras e vivências que constituíram a
história de seus ancestrais, sua própria história.
(CARDOSO, 1990: 112)

O ritual congadeiro é divido em três fases, o preparar da festa, o acontecer da festa
e o encerrar da festa. Segundo Emile Durkhein (1968) as festas são forma de divertimento
em grupo, momento em que o indivíduo “desaparece” no grupo e passa a ser dominado
pelo coletivo e o grupo reanima periodicamente o sentimento que tem de si mesmo e de
sua unidade (DURKHEIM, 1968: 536)
Durkheim (1968) explica que, toda festa, mesmo que puramente laica em suas
origens, tem certas características de cerimônia religiosa, pois, em todos os casos ela tem
por efeito aproximar os indivíduos, colocar em movimento as massas e suscitar assim um
estado de efervescência, às vezes mesmo de delírio, que não é desprovido de parentesco
com o estado religioso.
Pode-se observar, também, tanto num caso como no outro, as mesmas
manifestações: gritos, cantos, músicas, movimentos violentos, danças procura de
excitantes que elevem o nível vital etc. Enfatiza frequentemente que as festas populares
conduzem ao excesso, fazem perder de vista o limite que separa o lícito do ilícito.
Existem igualmente cerimônias religiosas que determinam como necessidade
violar as regras ordinariamente mais respeitadas. Não é certamente que não seja possível
diferenciar as duas formas de atividades públicas. O simples divertimento (...) não tem
um objeto sério, enquanto que, no seu conjunto, uma cerimônia ritual tem sempre uma
finalidade grave. Mas é preciso observar que talvez não exista divertimento onde a vida
séria não tem qualquer eco. No fundo a diferença está mais na proporção desigual segundo
a qual esses dois elementos estão combinados. (DURKHEIM, 1968: 547-548).
Segundo Ramos (2017), os congadeiros atribuem o seu festejo ao mito
fundacional do culto a Nossa Senhora do Rosário, sendo o motivo da existência da
congada e devido a isso a festa em louvor a Nossa Senhora do Rosário e outros santos
louvados pelos congadeiros que celebram seus ritos. A festa ritual passa então a ser
resultado principal na construção de uma micro-sociedade que gira em torno de uma
narrativa mítica (que levou a devoção rosarina). Ainda segundo Ramos:
Em seus rituais, os grupos de congado utilizam cantos,
sons, danças e representações expressos em um corpus
repleto de signos culturais e simbologias festivas e
religiosas, procurando expressar sua devoção aos santos
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festejados, resguardando as simbologias históricas de
suas formações e funções rituais (RAMOS, 2017: 09)

A importância da prática ritualística nas irmandades levara a celebrações e a
formação de representações culturais geradoras de memórias para o grupo congadeiro.
Essa memória é uma herança da cultura gerada nos espaços das irmandades, tornando-se
uma memória reminiscente na atualidade.
As congadas por terem sido geradas em grupos tradicionais, praticada e
transmitida por gerações acaba por contribuir na constituição da identidade desses grupos,
sendo símbolo de resistência e essas práticas culturais expressadas em datas específicas
celebram as memórias subterrâneas que se contrapõe a memória e cultura oficial no Brasil
Colonial até a atualidade, onde grupos afro-brasileiros reivindicam a representação da
cultura do povo preto.

O Congo Goiano, herança performática da Irmandade dos Pretos: a presença
reminiscente da cultura negra em Goiás vinda do século XVIII

O Congo Goiano da cidade de Goiás é realizado a primeira metade do século
XVIII. Segundo Macedo (2015) a performance é dividida em embaixadas e marchas de
rua, a dança é realizada por pessoas afro-brasileiras, a performance ocorre a encenação
da dança com falas e atuações. A performance acontece nas festas do Divino Espírito
Santo e da Festa de Nossa Senhora do Rosário, Santo Benedito dentre outros santos
católicos. (2015: 21)
A performance de acordo com Macedo (2015), retrata uma guerra entre cristãos e
pagãos no continente Africano, possivelmente na região conhecida atualmente como
República do Congo, a guerra é travada entre alemães e africanos. Onde há um invadido
e um invasor, o reino alemão é invadido por um reino africano, há a guerra entre esses
dois reinos uma luta simbólica onde uma cultura tenta absorver a outra, onde um reino
tenta submeter o outro sob seu poder.
Na encenação, os alemães são “os de azul” e os africanos “os de vermelho”, ao
fim da guerra, “os de vermelho” perdem a guerra para “os de azul” e a guerra acaba com
a conciliação entre os reinos e a conversão dos pagãos em cristãos, demonstrando o
triunfo do cristianismo sobre o paganismo dos africanos, com a conciliação dos dois
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reinos, ambos se unem em louvor a Nossa Senhora do Rosário, sendo então a dança em
homenagem a Nossa Senhora do Rosário. (MACEDO, 2015: 103)
A estrutura do Congo goiano é compreendida por: Família real, denominada como
“os de azul”, contando com um rei, um príncipe, um secretário e três fidalgos. E “os de
vermelho” que é composto por um caixeiro, um embaixador, dois guias, dois contraguias
e seis soldados. Essa é a estrutura ideal, porém, segundo relatos de Sebastião José de
Moraes (embaixador na dança do Congo na cidade de Goiás) o grupo tem dificuldades de
completar seus integrantes do terno o que pode levar a algumas alterações na estrutura da
dança quando não conseguem reunir pessoas o bastante para dançar.

A dança é transmitida por gerações, os papéis são combinados sem eleição, tanto
que segundo TAMASO (2007); BRANDÃO (1977); MACEDO (2015) aponta que
ninguém ouviu falar sobre a eleição do rei do Congo e a referência é pela pessoa que está
por mais tempo praticando a performance para se eleger as posições dos conguistas.
A coreografia e música são compreendidas por duas divisões de música: as que
são cantadas nas marchas de rua e as do momento da encenação quando os congos chegam
no lugar das embaixadas. Segundo Macedo (2015), a estrutura da coreografia da dança é
compreendida por dois momentos: O primeiro é o cortejo, caracterizado por
deslocamentos pela cidade. O terno é compreendido por duas fileiras paralelas em que os
de vermelho vão a frente dos congos onde os guias, contraguias e soldados estão tocando
instrumentos (9 marimbas, 1 viola e 1 caixa). No final do terno há o embaixador (sem
instrumento musical) dos congos e logo atrás seguem o Rei, um secretário, um príncipe e
três fidalgos.
O segundo momento são as embaixadas, onde ocorre a dramatização da invasão
do inimigo, as embaixadas ocorrem nas casas de pessoas que auxiliam o congo ou então
que pediram com antecedência para que eles apresentassem na porta da casa que solicitou,
as embaixadas também ocorrem da casa do imperador e em frente a igreja de Nossa
Senhora do Rosário. Ao final das dramatizações os de azul e vermelho dançam e festejam
juntos em conciliação. De acordo com os estudos de Brandão (1977) e Macedo (2015), a
apresentação dos congos aconteciam por vários dias da semana, onde estes marchavam
nas ruas e davam embaixadas em várias casas antes do ponto ápice da performance (em
frente à Igreja de Nossa Senhora do Rosário).
Brandão (1977) analisa a dança dos Congos como em decadência na Cidade de
Goiás, uma vez que são o único terno de congos da cidade, tem como passado onde havia
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diversos ternos, com mais pompa e riqueza cênica. Desde os estudos de Brandão há
relatos de que o terno tem dificuldade de completar o número de integrantes para a
apresentação.

Há relatos de que os velhos e adultos de Goiás apontavam que os

integrantes eram “altos, fortes e muito pretos” (1977: 02) e que atualmente não conta com
esses integrantes “muito preto”, Macedo (2015) em sua pesquisa aponta os integrantes
enquanto “afro-brasileiros” (2015: 101).
Segundo Brandão (1977), no passado os Congos foram uma das maiores tradições
da cidade, assim como a entrada da rainha negra que contava com congadas em sua
apresentação. Haviam outras práticas como a Entrada da Rainha, a Procissão dos Andores
a Cavalhada de Cristão e Mouros, tradições que se perderam com o tempo.
Atualmente o Congo Goiano trata-se de uma prática particular da cidade de Goiás que
diferente das Congadas que ocorrem pelo Brasil, para Brandão (1977) a dança veio de
Minas Gerais e com o fim da escravidão migrou para a atual região de Catalão.
Mas o Congo Goiano é uma manifestação que pode ser enquadrada nas congadas,
apesar de drásticas diferenças, apresenta-se como uma prática que está presente em mais
uma região do Brasil, em vista que as congadas são manifestadas em diversas regiões do
país. Brandão analisa a dança enquanto “(...) ‘coisa de preto’ inserida em uma ordem de
brancos” (1977: 24)., apontando que o ritual dos negros é controlado por pessoas
predominantemente brancas, como as autoridades públicas e eclesiásticas, e que o lugar
do negro é apenas na dança, Já Macedo (2015), analisa a dança como uma condição de
negociação simbólica e concreta entre os conguistas e o poder eclesiástico:

Após presenciar vários momentos de convivência entre
os líderes católicos e os membros das manifestações
afro-brasileiras
na
cidade
de
Goiás, mais
especificamente, os Congos, percebi que essa relação
entre ambos é tecida por interdependências e
paradoxalmente, cheia de fissuras, abalos subterrâneos.
(MACEDO, 2015: 100)

Segundo os estudos de Macedo, os participantes do Congo Goiano apontam que
a dança possui origem diretamente africana, não veio de lugar algum do Brasil e sim de
africanos que chegaram em Goiás e criaram o Congo. A autora ainda assinala que os
participantes alegam que a dança é totalmente diferente da congada, pois além de ser
singular, tem mais semelhança com as cavalhadas de Pirenópolis (GO) do que com as
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congadas de Catalão (GO), para Macedo, esta aproximação pode ter indícios históricos
de uma relação entre . (MACEDO, 2015: 102)
Brandão e Macedo aponta que os dançantes possuem pouca compreensão da
história dos Congos, inclusive alguns acreditam que a dança foi trazida pela família de
José de Arruda, que fora fundada há mais de 60 anos atrás e não que vem do século XVIII.
De acordo com Tamaso (2014) e Macedo (2014), os participantes não relacionam
a dança a antiga Irmandade Dos Pretos, porém, ambas acreditam que há uma relação, a
dança dos Congos é uma prática reminiscente de rituais fomentados pela Irmandade dos
Pretos, sendo a dança uma prática gerada no século XVIII.

Segundo entrevista com o embaixador do congo Sebastião José Moraes (2020), os
dançantes apesar das adversidades, seja o fato de haver dificuldade em reunir os
conguistas por morarem em regiões diferentes ou periféricas da cidade, seja a condição
financeira dos dançantes que se classificam como população de baixa renda e que
igualmente o grupo tenha poucos recursos e auxílios financeiros, os praticantes mantém
a dança por amor à prática. Brandão (1977); Tamaso (2014); Macedo (2014) apontam
que a dança sobrevive graças a dedicação e determinação de poucos congadeiros e apesar
das adversidades, o grupo continua perseverante. O Congo Goiano, apesar de não ser
reconhecido oficialmente como patrimônio imaterial seja em âmbito municipal, para os
dançantes a performance é considerada patrimônio.
Ao pensar no dever da memória, com um olhar crítico sobre a memória viva de
grupos afro-brasileiros, levando em consideração a dança do congo como prática
sobrevivente, notamos que devemos pagar a dívida histórica, não dá apenas para ficar na
culpabilidade estagnada. Acreditamos que os deveres da memória não se mantem apenas
arquivando os rastros históricos. Como a memória é herdada e transpassada por gerações,
a dívida se torna inseparável da herança. O conceito de dívida, segundo Paul Riccoeur
(2005 :101) tratasse de uma ideia de dever da memória em pagar a dívida, submeter a
herança a inventário onde somos devedores de parte do que somos e também, em
contrapartida, daquilo que o outro é.
Paul Riccouer (2005) chama de “justiça” e “dívida” como resposta ao
reconhecimento da nossa culpabilidade em fraturar memórias de terceiros, como por
exemplo o caso da memória oficial vilaboense versus a memória subterrânea do povo
negro, onde juntamente com a justiça e o reconhecimento da dívida podemos dar um salto
qualitativo na produção de uma nova memória oficial mais inclusiva, como resposta
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vemos a obrigatoriedade do ensino de história afro-brasileira na sala de aula por meio da
força imperativa da lei 10.639/03, que propõe uma nova disseminação da narrativa do
povo negro. Dito isso, propomos para além da pesquisa que narra um episódio da cultura
afro-brasileira em Goiás, propomos a produção de uma história em quadrinhos que
representará a cultura do povo negro expressa pela dança do congo.
A ideia de trazer o congo representado nos quadrinhos é uma tática de atrair um
público diversificado para a realização de um processo de educação patrimonial através
do ensino de história por meio dos quadrinhos com a comunidade vilaboense. A
combinação da palavra e da ilustração potencializam o processo educacional e sintetiza
inúmeras ideias que são possibilitadas pela estrutura da narrativa.
A história em quadrinhos tem um grande potencial de transmitir mensagens, as
utilizações dos HQs podem ser eficientes para a transmissão de conhecimentos específico,
como por exemplo o nosso interesse em transmitir os saberes do Congo Goiano pautados
no relato dos conguistas, que expressam a história e razões da guerra retratada pela
performance do congo.
Para além do HQ ser um mecanismo que possibilita uma fácil compreensão do
conteúdo histórico proposto, há inúmeros benefícios na prática da leitura de quadrinhos,
as HQs promovem a prática de leitura, aumenta o vocabulário do estudante, ajuda na
compreensão da narrativa da história, para além da assimilação promove maior facilidade
em memorizar o conteúdo proposto e desenvolve habilidades aos alunos como o
enriquecimento da escrita, do pensamento e possibilitam a conexão entre as linguagens
visuais e verbais.
Deste modo, a produção de uma HQ sobre a Dança do Congo se mostra enquanto
proposta possível para o ensino sobre a memória da dança que possibilitará a conexão dos
valores dos jovens com os do Congo, permitindo a formação de identidades e a
assimilação de uma memória que é circulada dentro do grupo dos congadeiros, permitindo
que esta memória circule em outros espaços, o que promoverá a valorização deste bem
cultural pelo público leitor e a comunidade onde estão inseridos.
A memória e seus diferentes “suportes” “gera” conhecimento histórico,
permitindo a “mobilidade” temporal que se desloca da realidade imediata do indivíduo,
levando-o a espaços e tempos “distintos” o que possibilita o “encontro” entre o vivido e
outras culturas e civilizações presentes ou passadas e mesmo “projeções” de situações
futuras.
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Para que haja o desenvolvimento da consciência histórica, carecemos da didática
da história onde está “analisa todas as formas e funções do raciocínio e conhecimento
histórico na vida cotidiana, prática. “ (RÜSEN, 2010: 08). Através da didática histórica
que resulta na formação histórica, a história como matéria pode ser ensinada e aprendida
de modo que a sua aplicabilidade pode orientar a vida.

Consciência histórica é uma categoria geral que não apenas
relação com o aprendizado e o ensino de história, mas cobre todas
as formas de pensamento histórico, através dela se experiência o
passado e se interpreta como história na vida pública e privada.
(RUSEN. 2010: 08)

Deste modo, a consciência histórica é mais que um simples conhecimento do
passado, a consciência histórica permite a estruturação do conhecimento histórico que
afeta diretamente o tempo presente, sendo então elemento norteador e a história,
reconhecendo a sua função, dá forma a identidade social e individual.
Se pudermos considerar que a educação histórica enquanto um processo
intencional e organizado de formulação de identidade onde estas rememoram o passado
para poder entender o presente e antecipar o futuro, acreditamos que a produção de um
HQ enquanto devolutiva para a sociedade vilaboense, poderá formular novas identidades
relacionadas a Dança dos Congos, através da formação histórica, que será elemento
norteador para a criação da identidade e de melhor localização dos estudantes no tempo.
Através da representação da memória dos dançantes sobre a performance e com o
apoio dos estudos historiográficos sobre o tema, o HQ trás como objetivo a formação de
uma identificação do público leitor com a performance, a transmissão da memória dos
dançantes pela história em quadrinhos será um elemento de possível geração de
identidades e memórias coletivas do grupo leitor.
Por meio da consciência histórica os estudantes serão capazes de se localizar no
tempo, podendo compreender o presente e antecipar o futuro, como todo bem patrimonial
está sujeito a destruição, os estudantes e a comunidade local podem prever o futuro
esperado da performance se esta cair no esquecimento e como resposta a este fato
valorizarão e preservarão a Dança dos Congos.
O formato da apresentação do HQ será por meio de palestra com a comunidade
escolar da cidade de Goiás, a pesquisa realizada sobre a Dança dos Congos terá como
produto a história em quadrinhos tendo como parceiros envolvidos a Universidade
Estadual de Goiás, o Programa de Pós-Graduação – Mestrado Profissional em Estudos
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Culturais, Memória e Patrimônio e o designer gráfico Bruno Jordani, responsável pela
ilustração do HQ.

CONCLUSÃO

Notamos que a cultura negra e a memória do povo preto em Goiás enfrentaram
diversas situações que resultaram no silenciamento da memória e tentativa de apagamento
da presença negra na cidade de Goiás com a derrubada da Igreja de Nossa Senhora do
Rosário, a supressão do termo “pretos” no novo templo para Nossa Senhora do Rosário e
a retirada do pelourinho da cidade. A partir disso realizamos uma pesquisa quantitativa a
respeito do reconhecimento da Dança dos Congos na cidade por parte dos moradores e
turistas em Goiás. Foram notadas na pesquisa que de 85 respostas obtivemos um total de
94% consideram a dança patrimônio, muitos veem a dança enquanto uma pratica que está
em perigo de se perder com o tempo. Com isso vemos o valor da dança para estas pessoas.
Propomos como resultado desta pesquisa que está sendo realizada a produção de
uma história em quadrinhos afim de representar a história do Congo Goiano e gerar
identificação com o público que irá consumir a obra, os quadrinhos narrará a história de
um personagem fictício que reconhece o valor do congo e um encontro com a sua
ancestralidade através dessa performance.
A ideia de trazer o congo representado nos quadrinhos é uma tática de atrair um
público diversificado para a realização de um processo de educação patrimonial através
do ensino de história por meio dos quadrinhos com a comunidade vilaboense. Nós
podemos aprender que a consciência histórica pode exercer um papel importante naquelas
operações mentais que dão forma à identidade humana, capacitando os seres humanos,
por meio da comunicação com os outros e para preservarem a si mesmo. (RÜSEN, 2010:
09)
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AYRES CÂMARA CUNHA: UMA IMAGEM CONSTRUÍDA A
PARTIR DE DOMINAÇÕES

Janaina Ferreira dos Santos da Silva292
RESUMO: O enlace da indígena kalapálo Diacuí Canualo Aiwute e do sertanista Ayres
Câmara Cunha movimentou os órgãos governamentais envolvidos com a política
indigenista, a imprensa brasileira e a população civil no início da segunda metade do
século XX na capital federal: todos queriam saber mais sobre o enredo de um “amor
proibido” que envolvia mistérios e um teor cinematográfico, a partir da paixão de um
“civilizado” por uma “silvícola”, conforme expuseram. Em um século que se discutia
sobre o papel do homem na sociedade, permite-se pensar em como todo o evento
construiu a imagem de Ayres perante a mídia: um homem de família diante da sociedade,
honroso pelos seus atos corajosos e nobre diante da sua profissão de sertanista. Assim, a
partir das reportagens expostas no folhetim “Diário da Noite” sobre o caso, pensaremos
nas representações elaboradas sobre Ayres para analisarmos como a sua construção
imagética ancorou-se em duas frentes principais: a manutenção de uma dominação
histórica em relação aos indígenas que interseccionava-se com temas como política e
cultura; e de relações de silenciamentos e subalternidades femininas.
Palavras-chave: Representações; Colonialidade; Gênero; Indígenas; Homens.

Introdução: o surgimento de Ayres Câmara Cunha
Nascido no dia nove de maio de 1915 nos entornos de Uruguaiana, no estado do
Rio Grande do Sul, expôs em seu livro autobiográfico “Entre os índios do Xingu: a
verdadeira história de Diacuí”, publicado em 1960, um pouco de sua própria trajetória de
vida e como encontrou Diacuí, aquela que o transformou num ícone midiático. Não
pertencia à uma elite gaúcha e não possuía uma profissão bem definida, tendo trabalhado
em diversas áreas ao longo da vida. Porém, como alguém sem notoriedade econômica,
política e/ou social obteve tanta visibilidade nos veículos de comunicação e no social da
capital federal do período? Assim, os objetivos deste trabalho são entender como o
mesmo adquiriu uma ascensão social e política e quais foram as ferramentas condicionais
que permitiram com que adquirisse um discurso esboçado para um homem “ideal” na
fonte selecionada.

292

Mestranda na Universidade Federal de Goiás (UFG) e bolsista pelo Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). Endereço eletrônico: nainaferreira@hotmail.com.

549

Sobre escolher uma profissão, ele escreveu que “Durante os anos de estudo, nunca
senti aspiração por uma profissão qualquer, nem tampouco desejo de aprender ofício
algum. [...] minha dedicação, entretanto, seria dedicar-me à pecuária”293. Também relatou
que sempre se sentiu sozinho e em busca de alguma aventura que mudasse sua vida,
afirmando que tinha um espírito aventureiro e se sentia diferente em ralação aos outros
rapazes, conforme explicou “Herdara do meu pai o temperamento audaz e arrebatado, a
teimosia, a inclinação pelos empreendimentos aventurosos, o amor à vida livre dos
campos.”294. Aos 24 anos deixou para trás sua vida pacata no Sul e foi rumo a São Paulo
para viver as aventuras que almejava, tendo trabalhado com diversos ofícios de baixa
renumeração até conhecer um padre que realizaria uma expedição para as terras dos
indígenas Xavante e o convencer a acompanhar seu grupo. Posteriormente ao fim das idas
e vindas das matas às cidades grandes, Ayres adentrou na grande Expedição RoncadorXingu e recebeu o posto de auxiliar dos serviços de vanguarda, partindo rumo a um
destino que mudaria sua vida.
Durante a sua atuação no Serviço de Proteção ao Índio (SPI) e a Fundação Brasil
Central (FBC), órgãos que foram os responsáveis pela Expedição em questão, teve
contato com diversas etnias indígenas do centro oeste, sendo uma delas os Kalapálo.
Ayres contou em seu livro que “apaixonou-se”295 por uma indígena Kalapálo assim que
chegou na aldeia, em 1946, expondo que o que mais chamava a atenção nessa moça era
a sua “ingenuidade selvagem”. A tal moça era Diacuí Canualo Aiwute, indígena que
ganhou as capas dos impressos durante a década de 1950 justamente por conta desse
enlace. Assim que a conheceu, pediu a permissão do cacique da aldeia para casarem-se e
obteve uma resposta positiva tanto do líder quanto da moça, conforme narrou em seu
livro. Entretanto, não teve a mesma sorte quando a história chegou nos ouvidos dos líderes
da Expedição, os irmãos Villas-Bôas296, tendo sido afastado do posto dos Kalapálo devido
à proximidade com os indígenas. A ideia inicial da viagem governamental era a abertura
de postos dos órgãos nas aldeias, de forma que pudessem exercer a tutela e proteção dos
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indígenas, principalmente em situações conflituosas, e abrir postos de pousos de
aeronaves na região central do Brasil297. Dessa forma, “romances” entre os sertanistas e
as indígenas não eram autorizados pelos líderes da Expedição. Excomungado do grupo
dos sertanistas e mandado de volta para o sudeste, Ayres dedicou-se a buscar uma forma
de resolver a questão de seu casamento com Diacuí, narrando nas passagens do livro que
despediu-se da mesma dizendo que retornaria para levá-la para uma cidade grande onde
pudessem se casar nos moldes cristãos.
Francisco de Assis Chateaubriand Bandeira de Mello (1892-1968), o famoso
empresário do ramo jornalístico e comunicativo, soube desse enredo passado nas matas
do Xingu e tornou-se um vívido personagem na trama, tornando-se o padrinho oficial do
casal e maior defensor desse. Financiou uma reportagem que saiu do Rio de Janeiro para
a aldeia dos Kalapálo em 1952, em nome de seu grupo de Diários Associados e
juntamente com Ayres, com a finalidade de conhecer mais sobre a cultura e cotidiano
daqueles e estampar em seus veículos como era a etnia da Diacuí, apresentando todo o
enredo do casal, as dificuldades de concretizar suas formas de “amor” e a recusa dos
órgãos indigenistas. Além disso, trouxeram para a capital, na viagem de volta, Diacuí e
alguns indígenas kalapálo para ficarem instalados na cidade enquanto o enredo
romanesco tornava-se pauta no cotidiano cultural, social e político. Heloísa Costa (2004)
argumentou que “Em que pese o voyeurismo das primeiras reportagens sobre o
envolvimento da índia com o sertanista, é importante assinalar que “O Cruzeiro” não se
colocaria apenas como observadora passiva do desenrolar do caso Diacuí, mas seria o seu
principal agente.” (P. 05).
Daí até a efetivação do casamento, na Igreja da Candelária no Rio de janeiro, o
casal Ayres e Diacuí foi o maior assunto dos jornais e revistas na área social e cultural
dos anos de 1952 e 1953298. Leitores mandavam cartas para os veículos de comunicação
de Assis Chateaubriand com o intuito de opinar sobre o amor do casal, sua trajetória e
sobre seu feliz desfecho com o casamento. Dessa forma, os impressos foram
fundamentais para se entender a narrativa criada ao redor do casal e a própria recepção
dos leitores diante da mesma, o que nos direciona a pensarmos nessas fontes para se
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analisarmos as representações dessa trama e de seus personagens. Os objetos de estudo
desse trabalho são as representações sobre Ayres Câmara Cunha apresentadas nas
reportagens do folhetim “Diário da Noite”, em que encontramos a construção de uma
masculinidade imaginada, em que cabem discussões de diversas naturezas de sistemas de
dominações e subjugações presentes nesses discursos.
O “Diário da Noite” foi um jornal carioca fundado em 1929 e extinto em 1964,
presente na rede de Diários Associados de Assis Chateaubriand e um dos veículos que
mais noticiou sobre o casal e sua trajetória, em que essas notícias tornam-se fundamentais
para o desenvolvimento deste estudo. Nosso objetivo é encontrar quais foram os
momentos, acontecimentos e/ou comportamentos que foram capazes de transmutar a
imagem de um homem comum para a de um heroi nos jornais, especialmente em “Diário
da Noite”. Para isso, a tese que estrutura este trabalho é: isso se deu a partir de dois
processos fundamentais em que os modelos sociais não foram rompidos e sim defendidos,
havendo um resgate dos tipos ideais de homem urbano e de brasileiro “civilizado”. Ayres
reforçou discursivamente uma diferenciação de ordem cultural e epistemológica das
sociedades indígenas em relação à sociedade brasileira, justificando a dominação política
e a incorporação dos ditos “selvagens” aos moldes da nação. Assim como exerceu o papel
dominante de homem honrado, corajoso e provedor do lar, solidificando os papeis
femininos e masculinos socialmente propostos ao desejar casar-se com Diacuí e se tornar
seu esposo.
O sertanista a serviço da nação brasileira
Ayres adentrou no mundo social da capital federal como um sertanista, em um
século (XX) que discutia-se sobre nacionalismo, identidade brasileira e uma história
nacional. O enredo de um homem branco que almejava o direito de se casar com uma
mulher indígena nos moldes ocidentais de casamento, envolvendo religião, cultura e
festividades metropolitanas, adentrou na onda política e cultural vivida naquele período,
corroborando com as ideias nacionalistas de progresso e “superioridade” dos valores
urbanos brasileiros como os legítimos e importantes, pensando a partir das ideologias
positivistas e cientificistas inseridas no período. Tanto a ideia do casamento quanto a
própria figura do sertanista não sofreram rejeição por parte do público leitor, tendo sido
recebidas em um contexto político frutífero para o desenvolvimento positivo do enredo e
para sua utilização como amostras para a continuidade das medida políticas daquele
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momento, pensando no contexto de medidas nacionalistas que inseriam as comunidades
indígenas no bojo dos debates sobre identidade brasileira. Assim, conforme Ayres
Câmara Cunha explicou “Além disso, Diacuí representa um símbolo nacional, de
entrelaçamento entre a selva e a Civilização. É o encontro do Brasil civilizado com o
Brasil selvagem. Ou melhor, é a desejada união do branco com o índio, para unidade
humana e fraternal de que precisamos para maior grandeza da Pátria.”299.
Os anos de 1950 trouxeram um retorno da pauta da sociedade e a cultura brasileira
como o “progresso” (devido ao alinhamento com o ocidente) em oposição a
“inferioridade” e “subalternização” das outras sociedades e culturas, como as indígenas;
em que o enredo de Ayres e Diacuí tornou-se nacional quando envolveu a passagem de
uma “selvagem” para à “civilização”, sendo o homem em questão o elemento que
proporcionou tal percurso. No trecho acima, Ayres explicou que Diacuí era um símbolo
nacional justamente por fazer uma ponte entre o “arcaico e o desenvolvido”,
estabelecendo uma memória imagética com o passado histórico brasileiro e representando
o ideal comportamental em relação aos indígenas a partir da ideia de aproximação com a
“civilização”. Assim, os veículos de comunicação do período responderam positivamente
a esse processo de “civilizar” os nativos, exaltando a figura de Ayres como alguém que
exerceria uma boa influência para os kalapálo e para a ideia defendida diante da
população civil carioca. No dia quatro de novembro de 1952, o jornal “Diário da Noite”
noticiou: “Nenhuma razão científica pode impedir o casamento de brancos com
silvícolas.”300, trazendo inclusive uma argumentação relacionada à ciência para estimular
esse trânsito cultural de via única.
O início das discussões sobre a possibilidade da legalidade do casamento e as
discussões sobre os povos indígenas em relação aos brasileiros urbanos receberam
diferentes tonalidades de perspectivas. Enquanto no Código Civil de 1916 constava que
as populações indígenas deveriam ser tuteladas pelo governo, a partir de órgãos
específicos, antropólogos e etnólogos dedicavam a pensar nas questões envolvendo a
integração ou a não integração dessas comunidades em relação ao todo nacional. Dessa
maneira, existiu um debate que trazia de um lado a defesa por uma “aculturação” que
estabeleceria relações concretas entre os indígenas e o pertencimento do grupo
299
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hegemônico social brasileiro, e de outro a defesa por mantê-los isolados em seus
territórios, em que a história do Ayres e Diacuí esteve no meio deste fogo cruzado. Os
questionamentos sobre Ayres se tornar a perdição da aldeia Kalapálo, do ponto de vista
da perda dos valores e da cultura, perderam forças diante da manutenção do sistema
conhecido de subordinação; havendo, portanto, uma perpetuação do pensamento abissal
de dominação e subalternização de saberes e povos, desentendendo a pluralidade de
saberes e/ou alterando a histórica subordinação política, cultural e epistemológica de tais
povos.
Isso porque, dialogando com uma forma de entender a período pós-colonial como
um contexto posterior da relação metrópole-colônia mas que ainda apresenta o sistema
de inferiorização de grupos e indivíduos dentro de um espectro derivado do período
colonial, ainda encontramos situações de subalternidade301. A configuração da ideia de
nação e de uma identidade brasileira estruturou-se nas diferenças do todo nacional
entendido como Brasil em relação a esses grupos e indivíduos subalternizados, o que
estruturou níveis diferentes de avanço, progresso e modernização no imaginário social e
cultural. Logo, a ideia de Brasil naquele contexto foi construída no pilar da sujeição das
outras existentes em prol do embelezamento que endossava a superioridade daquela.
Aníbal Quijano (2005) explicou em seus estudos que a conceituação de raça foi
sistematizada a partir da era da modernidade e dos processos de colonização do sul global,
no qual em conjunto com as identidades sociais a identidade tornou-se um instrumento
de classificação social básica da população. Daí ancora-se o processo social da
colonização mas configura-se também no processo posterior, período no qual a população
nativa do sul global foi mantida em todo o processo de desigualdade colonial que exerceu
formas de dominações epistemológicas e culturais.
Dessa forma, a criação de uma elite brasileira europeizada, a partir do processo de
colonização, proporcionou com que a violência em relação a diversos povos continuasse
de maneira não observada, possibilitando novas formas de subalternização socialmente
estabelecidas e recorrentes. Assim, Ayres se apresentou para o todo nacional como o
homem que queria levar a civilização para os nativos xinguanos, ensinando a língua
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portuguesa, costumes urbanos e características que fogem das culturas indígenas e se
aproximam da cartilha de regras do sistema hegemônico ocidental. Parte integrante e
fundamental para entender como os veículos de comunicação e a população civil carioca
receberam Ayres de forma aconchegante é a intenção de se tornar um esposo e tutor de
Diacuí, dedicando-se a transmitir os conhecimentos da “civilização”.
Ayres, ao trazer Diacuí para os moldes que estão circunscritos a identidade
brasileira, reforçou o caráter entendido como “primitivo” que as culturas indígenas
representavam, trazendo para a população carioca o debate de torcer pelo casamento
como forma de proporcionar à jovem um “avanço civilizatório. Ayres recebeu um
prestígio midiático a partir de seu reforço com a ideologia etnocêntrica, pensando nesse
termo a partir das contribuições de Everardo Rocha (1988). Assim, não houve um
rompimento com o universo mental do período envolvendo as comunidades indígenas e
suas culturas, mas a reiteração de que deveriam estar nos moldes da “nação brasileira”.
Enquanto Ayres representou uma imagem positiva e vibrante em relação à modernização
e ao desenvolvimento do todo nacional brasileiro, Diacuí representou a “barbárie” de
povos “primitivos” e seus “atrasos” em relação à aqueles.
No dia 10 de outubro de 1952, o Diário da Noite noticiou: “Diacuí vestida de
noiva, será levada ao altar pelo civilizado que lhe conquistou o coração”302, o que reforça
os caráteres diferentes entre Diacuí e Ayres que são oriundos de suas etnias díspares. No
dia 26 de novembro de 1952, o mesmo jornal trouxe a manchete “Hoje o batismo de
Diacuí: Admitida na sociedade cristã pelo batismo a indiazinha da etnia dos kalapalos”.
O batismo, assumiu então uma roupagem fundamental para a entrada de Diacuí no
universo simbólico ocidental mas também a vitória da cultura de Ayres sobre a indígena,
exposta diante da população civil nacional.
Assim, Ayres foi um elemento que reforçou tal desigualdade e que pôs, no
exercício do papel de esposo, o ofício de retirada da “barbárie” de sua esposa. A
representação desse como o salvador dos Kalapálo derivou do discurso presente naquele
tempo e no atitudes e falas de Ayres, em que é nota-se um processo de subalternização
em relação aos indígenas e a figura feminina de Diacuí, próximo ponto argumentativo
fundamental. Dessa forma, a imagem de Ayres trouxe o sertanista a serviço da nação
brasileira e o profissional que reforçou a frente desenvolvimentista e progressista da
302
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cultura ocidental, como um agente que capaz de trazer grupos primitivos para o rumo do
avanço nacional. Ayres representou a vitória da nação brasileira em detrimento às culturas
indígenas, reafirmando seus lugares inferiores socialmente construídos, enquanto
também representou um exemplo de homem e de lugares sociais relativos ao gênero,
exercendo uma relação de subjugação da mulher.
A dominação de gênero como afirmação dos lugares sociais esperados

Durante a polêmica envolvendo o casamento e a história do enlace do casal, Ayres
obteve visibilidade como exemplo de homem que exerceu uma dominação política e
social sobre a mulher, submetendo-a às ordens simbólicas e culturais da sociedade
ocidental carioca e realocando-a para os ambientes que eram destinados à ela, a partir de
uma “natureza biológica e social”, conforme se defendia no período. Isso porque as
questões de casamento, família e vida privada faziam parte dos sonhos possíveis para as
mulheres da década de 1950, constituindo uma parte fundamental das imagens das “boas
moças”. Assim, o pedido de Ayres para que o “amor do casal” pudesse ser consagrado
legalmente e religiosamente permitiria que Diacuí adentrasse nesses espectro de
simbologias ligadas ao mundo feminino e seus ritos fundamentais, em que exercesse seu
papel social como mulher: tendo filhos dessa relação e cuidando da sua família por prazer
e vocação. O sistema sexista e patriarcal do período encontrou em Ayres uma peça chave
de perpetuação dos lugares sociais e responsabilidades vinculadas a cada gênero,
diferentemente.
Janaina Silva (2019), ao explicar sobre o casamento de Diacuí como ponto
estrutural para a sua relocação como uma “mulher civilizada”, escreveu que tratou-se de
“Civilizar para retirar da barbárie e reforçar a superioridade da sociedade tupiniquim
urbana, casar para homogeneizar culturalmente e socialmente aos arquétipos dominantes,
e parir para a geração futura ancorada com os dois pés no desenvolvimento e progresso.”
(P. 11). Enquanto o casamento para a indígena tinha um valor associado a “aculturação”
e adequação ao seu gênero, o que podemos analisar do ponto de vista masculino nesses
processos? Simone de Beauvoir (1975) explicou, em seus estudos, que o homem obteve
um papel fundamental no casamento como o esposo e aquele que vai ser o formador e pai
da família. Além disso, articulou que no mundo ocidental, “Ele [o esposo] é quem
alimenta a família, é o responsável e o chefe. Habitualmente trabalha fora e é através dele
que a casa se comunica com o resto do mundo: ele é a encarnação desse mundo
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aventuroso, imenso, difícil, maravilhoso; ele é a transcendência, ele é Deus.” (P. 29).
A profissão dos homens também simbolizava honrarias, astúcia e coragem ao longo
das temporalidades históricas, características associadas aos homens em oposição a
caracterização das mulheres. Denise Sant’anna (2013), ao estudar a construção das
masculinidades vinculadas as profissões masculinas, desenvolveu o argumento que
trouxe uma relação fundamental entre os papeis sociais defendidos culturalmente e
socialmente como os aceitos no sistema normativo hegemônico com as profissões mais
procuradas pelos rapazes. Se a ideia de homem, fazendo uma menção aos “dados
biológicos” e “naturais”, está relacionado à proteção, força física e segurança, as
profissões almejadas retratavam essas características. Mas de que maneira essas ideias
podem relacionar-se com a construção da masculinidade de Ayres?
No dia 22 de outubro de 1952, o jornal “Diário da Noite” publicou: “A selvagem e
o civilizado trocaram juras de amor num vocabulário restrito”303, noticiando sobre o
casamento do duo. Relembrando esse momento importante em sua vida, Ayres escreveu
“Querida Flor dos campos! Como foste bonita no romance e sublime na realidade! Diacuí
esposa, Diacuí dona de casa, e Diacuí mãe de família, como seria?”304. Ayres encontrou,
então, a sua representação como um homem modelo quando escolheu pela formação de
uma família e a manutenção deste sistema encabeçado por homens, e nos quais as
mulheres são os elementos que constituem seu poderio. Portanto, a rede de poderes
relacionadas aos gêneros não se perderam ou estremeceram quando entendemos o caso
da formação da masculinidade de Ayres diante dos jornais. No dia 30 de outubro de 1952,
o mesmo veículo noticiou: “Ponho minha mão no fogo pela honra de Diacuí”305,
referindo-se a uma frase dita por Ayres em um momento em que se discutia sobre a cultura
da etnia de Diacuí e seus costumes sociais adquiridos. De uma forma geral, a honra dos
homens esteve associada a boa conduta de suas esposas, o que dependia da tríade mãe,
esposa e dona de casa bem desempenhados306. A fidelidade, o respeito e o cuidado em
relação aos esposos constituíam o universo feminino e as escolhas amorosas de um
homem como boas.
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Ayres, como sertanista, trouxe para a visibilidade nacional não só a perpetuação
do sistema de subalternização de outras culturas e sociedades diante da constituinte do
conjunto tido como o nacional, mas a exaltação da figura do homem ligado as questões
militares com um resgate das ideias vinculadas a coragem e honra. Profissionalmente,
além da luta em prol do desenvolvimento da nação também havia uma representação da
personalidade ideal de um homem, em que esperava-se a entrega a grandes aventuras
perigosas que ao fim proporcionariam grandes vitórias devido a força e determinação
masculina. A profissão agradou os moldes sociais estabelecidos assim como suas
intenções com Diacuí, com a defesa da família. Isso porque, a construção de um homem,
a partir dos lugares sociais esperados, perpassava pela dominação sexual estabelecida nos
dos diversos meios de propagação de valores e significados, lugares em que os exemplos
eram reforçados e os arquétipos negativos invisibilizados, como forma de visibilizar
trajetórias diferentes da norma. Assim, Ayres esteve vinculado à uma forma de
dominação sexual exercida durante longos tempos históricos em que o homem se
configurou como o dominante e responsável pela cônjuge, o que entrou em alinhamento
diante da questão de subalternização diante da própria etnia de Diacuí.
Um ponto fundamental para Ayres é que há uma conexão com os ideais
masculinos na ideia de ser o chefe da família, o líder da casa, aquele que respondia pelo
casal307 e quem detinha as características relacionadas a braveza. Ayres surgiu como um
dos que personificaram a norma socialmente construída, a partir da ideia de que seria um
bom homem diante das aproximações com o modelo ideal do período. Talvez, resgatando
outras ideias e estabelecendo outros fios de conexão, Ayres não obtivesse tal recepção;
mas, diante dos discursos associados e as ideias defendidas no contexto histórico e social
vivido pelos homens brasileiros na década de 1950, ele ganhou o público como um bom
partido para Diacuí.
Conclusão
Com uma trajetória de vida sem grandes destaques sociais até o acontecimento
cultural e político que foi o enlace com Diacuí, Ayres Câmara Cunha obteve status e
reconhecimento através da perpetuação de dominações historicamente estabelecidas, em
que Diacuí foi uma indígena e mulher agenciada como ferramenta de obtenção de poder.
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Dessa forma, Ayres tornou-se um representante da nação brasileira pela defesa da
“domestificação”, do “aculturamento” e da substituição dos valores indígenas pelos
valores “caraíbas”, tendo a própria Diacuí como referência; assim como foi atuante em
sua posição como homem do século XX, mostrando sua determinação, coragem e honra,
além de resgatar os valores morais propagados para os gêneros, em que encontrava-se
como o chefe da família e Diacuí como a exemplar dona de casa.
Ayres surgiu no meio de um debate político sobre as populações indígenas, em
que os órgãos responsáveis encontravam-se diante de questões conflituosas. O momento
do surgimento do enlace nos jornais e a defesa da população civil, devido também as
novas concepções sobre amor advindas do início do século XX308, significou a vitória do
grupo que objetivava a anexação das comunidades indígenas no cotidiano das cidades
urbanas e suas culturas, desconsiderando as formas de viver e epistemologias dos nativos
em relação à cultura nacional. Dessa forma, Ayres recebeu visibilidade como alguém que
gostaria de ajudar os indígenas retirando-os da “barbárie” e relocando-os como sujeitos
capazes de se tornarem “civilizados”. Houve, portanto, uma reafirmação do sistema de
subalternização em relação a tal grupo, prática recorrente ao longo da história do Brasil e
que não proporcionava uma ecologia de saberes309 em relação as diversidades existentes
dentro do próprio território nacional.
E como outro elemento basilar na construção da imagem de Ayres, encontramos
a manutenção do sistema patriarcal que direcionava a mulher para o recôndito do lar e o
seio familiar. A questão polêmica que trouxe Diacuí e Ayres para a pauta cotidiana do
Rio de Janeiro trouxe como bojo as estruturas que envolviam os papeis sociais préestabelecidos socialmente para homens e mulheres, o que recebeu os aplausos e torcida
do público diante do show de representações sobre os deveres femininos e masculinos.
Ayres se tornou um exemplo de homem que queria lutar pelo “amor”, pelo casamento e
pela mulher que escolheu como esposa, atuando na linha possível de conduta esperada.
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Ideia defendida do Mary Del Priori (2008) em que novas concepções sobre o amor e o casamento são
criadas a partir das consequências da entrada do romance no cotidiano cultural e social. Ver mais em:
PRIORI, Mary del. História do amor no Brasil. São Paulo: contexto, 2005.
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Termo empregado por Boaventura Santos (2009) em que a ideia principal é um olhar pós-colonial e que
exclui uma linha abissal entre diferentes mundos e culturas, estabelecendo relações de igualdade entre as
diferentes sociedades e suas características. Ver mais em: BOAVENTURA, S. (org.); Meneses, M. P. (org).
Epistemologias do Sul. Coimbra: Almeidina, 2009.

559

Conclui-se que Ayres foi abraçado pela população civil e pelos veículos de
comunicações, em especial na fonte utilizada o jornal “Diário da Noite”, porque abraçou
causas e costumes hegemonicamente pertencentes ao sistema hétero-normativo ocidental
etnocêntrico. Foi desde a manutenção da rede de subordinação de povos, culturas,
epistemologia e subjetividades na reafirmação de uma colonialidade do poder e do ser310;
até a revalidação de um conjunto de códigos e significados que englobavam as mulheres
em categorias e papeis sociais pré-estabelecidos. Ayres construiu sua imagem na retirada
da subjetividade de Diacuí diante desses agrupamentos em que há um poder superior
determinando suas escolhas e modelos ideais, tendo recebido notoriedade e defensores
porque foi um homem que estava inserido em seu tempo e nas concepções desse, ilustrado
como o exemplo esperado de um homem no século XX brasileiro.
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GAMEFICAÇÃO E O ENSINO:
POSSIBILIDADES DE APLICAÇÃO PRÁTICA E PEDAGÓGICA

João Ferreira Sobrinho Junior
RESUMO: Este artigo se propôs a identificar as possibilidades de aplicação prática e
pedagógica da gameficação no contexto de sala de aula, visando a internalização e
apropriação da informação pelo discente de forma lúdica e divertida. Para se obter os
resultados propostos, se partiu de pesquisa bibliográfica e documental onde
primeiramente se discutiu a questão do ensino no século XXI, no qual o aluno é instigado
a ser protagonista do seu aprender. Além disso, é destacado a presença maciça da
tecnologia e dos jogos educacionais no cotidiano desses jovens. Os resultados mostraram
que é possível a aplicação prática em sala de aula da gameficação a partir da mecânica de
jogos, fundamentada na abordagem pedagógica adequada. E por fim, conclui-se que a
gameficação pode trazer ao aluno uma ludicidade na qual não se teria frente a um ensino
tradicional, e dessa forma vê-se exequível a utilização no contexto de sala de aula dessa
metodologia ativa a partir da mecânica de jogos com fins a internalização e apropriação
da informação pelo aluno de forma lúdica e divertida.
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INTRODUÇÃO
O homem é um ser constantemente mutável, evolui e modifica suas percepções,
visão e compreensão do mundo ao seu redor, e dessa forma, desde incomensuráveis
tempos atrás, as descobertas foram modificando seu modo de vida, e com isso as
sociedades primitivas começaram a se formar. Essas sociedades aos poucos foram se
aperfeiçoando em múltiplas áreas de conhecimento e dominando várias técnicas que
permitiram que se dispersassem pelo mundo inteiro. A sociedade humana hodierna é
bastante complexa, sendo assim, paradigmas, visões de mundo e embates são situações
rotineiras nesse cenário formado por múltiplos campos de atividade humana, e dentre eles
a educação.
O ensino foi primeiramente feito por transmissão oral, posteriormente por meio
da escrita e hoje se encontra baseado em meios digitais. Além disso, os métodos de ensino
se modificaram a partir de uma educação basicamente familiar/tribal, dando lugar a um
ensino realizado a longas distâncias através de ferramentas tecnológicas que em outros
tempos seriam vistas como mágicas, bruxarias e feitiçarias. Ademais, o próprio tempo de
ensinar se tornou diferente, antes a transmissão se fazia de maneira gradual e individual,
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atualmente, a transmissão do conhecimento atinge milhares de pessoas em tempo real.
Não devemos esquecer o ensino aprendizagem que não necessita mais da presença física
de uma pessoa e sim, uma simples reprodução de um áudio ou vídeo em um sistema de
mobile learning. E por fim, e não menos importante, a forma com que o ouvinte se
apresenta no contexto desse ensino, pois o indivíduo passa não mais a ser apenas um
receptor da informação trazida por um “mestre detentor do conhecimento”, para um
integrante e construtor desse mesmo conhecimento de forma colaborativa e protagonista,
integrado ao mediador com fins a compartilhar a informação erigida.
Trazemos dessa forma, a evolução que nos dias de hoje toma novas proporções a
partir da era digital, na qual a tecnologia se apresenta em todos os campos da atividade
humana e o discente não está ímpar a essa situação, e a vista disso faz-se necessário
estarmos alinhados a novas metodologias de ensino que tragam essas respostas ao tempo
ao qual nos encontramos.
Assim sendo, o objetivo deste estudo é identificar as possibilidades de aplicação
prática e pedagógica da gameficação no contexto de sala de aula. E para realizar essa
proposta, serão descritas atividades práticas de gameficação a partir das mecânicas de
jogos, visando a internalização e apropriação da informação pelo discente de forma lúdica
e divertida.

O ENSINO SOB NOVOS OLHARES E A GAMEFICAÇÃO
Hodiernamente os métodos de ensino tradicionais são predominantes nas escolas
no Brasil (Cruz, et al., 2019, p. 41). Esses métodos são baseados na verticalização do
conhecimento, memorização e aulas expositivas, cabendo ao aluno um papel de
passividade. No entanto, aos poucos cede lugar a um ensino diversificado firmado sobre
diferentes métodos como mapas conceituais, estudos dirigidos, atividades lúdicas,
aprendizado baseado em problemas (ABP), aprendizado baseado em equipes (ABE), sala
de aula invertida, gameficação entre outras que permitem uma construção mútua de
conhecimentos com apoio na vivência de situações reais, contrapondo-se à mera
memorização e transferência verticalizada de conhecimentos (idem, 41-42).
Outrossim, a presença da tecnologia no ensino de hoje é uma realidade e os alunos
a assimilam com maior naturalidade, tendo em vista que dessas ferramentas fazem uso
rotineiro em seu dia-a-dia (Silva & Azevedo, 2005). O uso dessas tecnologias para o
ensino se encontra em evidência, principalmente por estarmos vivendo dias de pandemia
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ocasionadas pelo COVID-19. Em resposta a pandemia, se deflagrou medidas para evitar
sua rápida disseminação, e dentre elas o distanciamento social. Sob este cenário, o campo
da educação foi um dos primeiros afetados a partir do fechamento de estabelecimentos de
ensino por todo o mundo como nunca houve na história da sociedade, e com isso 1,5
bilhão de alunos ficaram longe das salas de aulas (Marques, Moraes, Hasselmann,
Deslandes, & Reichenheim, 2020, p. 3).
Para contornar essa situação, se fez necessário a implantação de um ensino nos
moldes da EaD para que esses alunos recebessem de forma virtual os conteúdos que em
tempos normais seriam dados pela escola, refletindo dessa forma em grandes desafios por
conta da forma abrupta ao qual foi imposto, como exemplo na utilização das ferramentas
de tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC) pelos docentes (Silva,
Estrela, Lima, & Abreu, 2020, p. 2). Além disso, questões como acesso e qualidade da
internet que é primordial para um ensino remoto é deficiente no Brasil, como também os
próprios computadores e smartphones para os alunos e professores estarem aquém do
desejado e estes são inegavelmente, recursos imprescindíveis para um EaD que resulte
em aprendizagem. (Diasa & Pinto, 2020, p. 546).
A pandemia acelerou um processo de integração – o qual já estava em andamento
- entre a tecnologia e a educação, a partir de um ensino híbrido (Casatti, 2020), para. 3).
E assim, a integração entre as formas virtuais e presenciais de ensino são um dos grandes
pilares para essa reconstrução dos modos de ensino-aprendizagem em um contexto póspandemia.
Além disso, o discente do século XXI não é apenas um receptáculo da informação,
e sim instigado a crítica e a reflexão sobre si e a sociedade que o rodeia. Em vista a isso
se faz necessário a construção de múltiplas possibilidades para o ensino, baseado nas
diversidades de olhares no qual o discente é estimulado a ter, aliado às próprias
individualidades no qual melhor dar-se o seu aprendizado (Mello, Gusmão, Feliciano, &
Santos, 2019, p. 34).
Nesse direcionamento, a criticidade e a reflexão suscinta uma maior autonomia
para o aluno, e isso repercute na necessidade de novas metodologias ativas no ensino
contemporâneo onde este discente está imerso em tecnologia (Gewehr, 2016, p. 112).
Essas tecnologias são utilizadas pelos discentes em vários momentos de seu dia, tanto
para o estudo através de pesquisas ou realização de atividades de aula, como também para
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seu lazer através do uso de redes sociais ou jogos digitais pelo celular ou console de vídeo
game. Esses jogos podem potencializar uma experiência positiva aos seus usuários, como
melhorar habilidade espacial, atenção e motivação, pois indo em contraponto a crença na
qual os jogos de computador afetam negativamente o desempenho do aluno, pesquisas
recentes mostram que o uso do videogame pode ser benéfico e estender suas benesses até
mesmo ao campo das relações sociais (ALVES & CARVALHO, 2011, p. 257).
Os jogos educacionais trazem o lúdico, o brincar. Essa manifestação inerente
principalmente as crianças pode ser uma potente ferramenta de educação, onde o aprender
brincando torna seu processo de desenvolvimento cognitivo, prazeroso e motivador.
(Faria, Gitahy, & Tomiazzi, 2012, p. 928). Esses jogos devem ter claro objetivo e
finalidade pedagógica e didática com fins ao ensino formal ou informal. E além disso,
exercitar o jogador através de regras e normas que possibilitem o entretenimento,
favorecendo o alcance da aprendizagem (Panosso, Souza, & Haydu, 2015, p. 234).
A vista desse cenário posto se faz necessária a busca por metodologias atuais que
se vincule a esse panorama hodierno compreendido por:
•

o ensino híbrido como um direcionamento no pós-pandemia;

•

o discente contemporâneo ser instigado ao protagonismo, crítica e
reflexão;

•

a presença ubíqua das tecnologias e dos jogos educacionais digitais.

Então, em meio as metodologias atuais temos as chamadas metodologias ativas
que são estratégias que inserem o aluno como protagonista de seu ensino, e dessa forma
torna-o corresponsável pelo seu aprendizado, sendo o professor um facilitador nesse
processo (Fujita, Carmona, Kakuda, & Mecena, 2016, p. 232).
E dentre os tipos de metodologias ativas na qual podemos inserir esse cenário de
ensino híbrido, alunos protagonistas e integrados a tecnologias e jogos, destacamos a
gameficação.
O termo gameficação originou-se em 2013 em uma empresa de marketing
chamada Conundra com a finalidade de apresentar entretenimento e experiência de
compras ao cliente, mas com o passar do tempo esse termo passou a fazer parte também
do campo da educação. Esse vocábulo é um neologismo adaptado da palavra inglesa
gamification, assim utilizar-se de gameficação ou gamificação não é errado (ANDRADE,
2017, p. 3), por este motivo neste estudo utilizaremos do termo gameficação, pela
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proximidade com os nomes game + ação, e dessa forma ser melhor entendido seu
objetivo.
Mastrocola (2013, p. 26) conceitua gameficação como “o uso de elementos dos
games e técnicas de game design (como pontos, barra de progressão, níveis, troféus, fases,
medalhas, quests, etc.) dentro de contextos que não são games”. Melhor dizendo, se
utiliza da mecânica dos jogos para atrair, motivar e engajar as pessoas com base no
conceito de jogo e como este estimula seus participantes.
Em relação a sua utilização no campo da educação, Lorenzoni (2017, p. 2) destaca
a gameficação como uma das apostas do século XXI ao instigar a criatividade, autonomia,
promover diálogo colaborativo e resolver situações-problema entre os participantes.
Aranha (2004) corrobora com esse pensamento ao descrever que a gameficação majora o
interesse do aluno, estimulando-o e fixando sua atenção em um ensino mais lúdico, tendo
em vista que eles estão imersos em maior ou menor grau, com o uso de tecnologias tanto
para seu aprendizado como para seu lazer.
Dessarte, ao se “aprender brincando” não torna esse um simples entreter, mas se
baseia nas teorias pedagógicas que orientam a educação como Vygotsky e Piaget ao trazer
o “caráter lúdico do ato de jogar como manifestação social a partir da ação de brincar e
sua possibilidade de promover aprendizagem” (ZANOLLA, 2010, p. 32). E então, através
da gameficação o lazer/diversão é um vetor de aprendizagem em nossa sociedade digital,
pois “ao desmistificar o jogo, tanto como brincadeira quanto como manifestação de pura
racionalidade, carece canalizar a atenção para a complexa relação entre o jogo eletrônico
e a educação na sociedade contemporânea” (idem, 2010, p. 43).
E nesse sentido, podemos pensar em resultados positivos no uso da gameficação
em relação ao ensino dito tradicional pois ao se transpor para o brincar a validade da
relação educação-ludicidade, se mantém e se fortalece o aprendizado pelo nativo digital.
Dessa forma, tanto o brincar real quanto o gameficado envolve a criança, jovem ou adulto
“no ato lúdico que diverte e, ao mesmo tempo, faz parte do seu processo de formação e
informação dele” (YANAZE, 2012, p. 62). Sob essa perspectiva, vemos a possibilidade
da gameficação estimular e instigar o aluno para superações dos desafios que lhe são
impostos, tornando-o mais interativo e participativo individualmente e coletivamente. A
vista disso, no jogo o aluno torna-se partícipe de uma metodologia ativa na qual instiga
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sua criatividade e capacidade de análise para progredir em suas conquistas, fase a fase,
através do aprender brincando (Pescador, 2010, p. 194).
Deve-se ficar claro, no entanto, que a gameficação não é o uso de jogos digitais
em celulares ou PC, e muito menos o desenvolvimento deles. E sim, a utilização da
mecânica dos jogos (como pontos, barra de progressão, níveis, troféus, fases, medalhas,
quests, etc.) em contextos outros, com base em um planejamento pré-definido e com
resultados esperados.
PERCURSO METODOLÓGICO
Esta pesquisa se orienta em uma perspectiva de natureza exploratória, levando-se
em conta que a gameficação no campo da educação de certa forma ainda dá os seus
primeiros passos. Além disso, este estudo trará a pesquisa bibliográfica e documental com
fins a auxiliar nas análises das aplicações pedagógicas e práticas do uso da gameficação
em sala de aula. O conceito de pesquisa bibliográfica e documental é bem especificado
por Gil (2002, p. 44) ao descrever que enquanto a pesquisa bibliográfica se utiliza
basicamente das contribuições de diversos autores sobre um assunto específico, a
pesquisa documental serve-se de materiais que não receberam um tratamento analítico ou
que podem ser reelaborados em acordo com os objetos da pesquisa.
Sob esta orientação metodológica iremos utilizar-se da pesquisa de Menezes &
Boteli (2016) que apresenta a gamificação e como ela se aplicada para a concepção de
tarefas inovadoras relacionadas a avaliação. Neste estudo as autoras destacam alguns
ambientes de avaliação baseados em mecânica de jogos com fins a inserção da
gamificação em contextos educacionais. Muito embora, os fundamentos das autoras
tenham sido levados em conta, outras mecânicas e perspectivas de jogos foram adequadas
e inseridas neste estudo a partir de outros conceitos presentes nos jogos, mas, não
abordados pelas autoras.
E dessa forma, as mecânicas de jogos que iremos abordar neste estudo estão em
número de doze, e são as seguintes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Agentes pedagógicos
Efeitos sonoros
Feedback imediato
Metas e enredo
Navegação
Níveis de conhecimentos ou de progresso no jogo
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7.
8.
9.
10.
11.
12.

Número de tentativas
Pontos
Recomeço
Recompensa
Relatório de pontuação
Tema

A partir desses, iremos indicar algumas possibilidades de uso pedagógico e prático
a partir dessas mecânicas de jogos, no contexto de sala de aula.

RESULTADOS E DISCUSSÕES
A gameficação é uma metodologia ativa onde aprendizado do aluno se dá de
forma lúdica. A vista disso, para seu uso em sala o professor poderá construir cenários,
desafios, missões enquanto a aula flui normalmente; e além disso fazer uso de enredo ou
narrativas como se fosse um jogo, principalmente naquelas temáticas mais teóricas, no
que for possível. No entanto, sabemos das dificuldades – principalmente dos docentes
pouco familiarizados a tecnologias - em criar ou desenvolver cenários gameficados para
o contexto de sala de aula. De outro lado, ao se apropriarem dessas ferramentas o docente
tende a se aproveitar melhor desse método pedagógico e de aprendizagem de forma
altamente prazerosa e intuitiva.
No Quadro 1 traremos as mecânicas de jogos que serão abordadas neste estudo,
acompanhado de uma breve descrição da mesma e por fim, possibilidades de uso
pedagógico e prático no contexto de sala de aula pelos professores.
Quadro 1: Mecânica de Jogo e Possibilidade de Uso em Sala de Aula
Mecânica

Aplicação Pedagógica

Aplicação Prática
continua

Agentes pedagógicos:
são personagens virtuais que
trazem ao jogo uma presença
mais envolvente, eles podem ser
humanizados exprimindo falas,
emoções, etc... Eles orientam o
jogador indicando as regras,
erros/acertos ou os caminhos a
serem seguidos.

Os agentes pedagógicos trazem
ludicidade e identificação entre
os alunos e o jogo, e orientam
acerca das questões gerais
abordadas no jogo.

Em uma atividade gameficada
no contexto de sala de aula pode
haver um aluno que é externo
ao jogo, mas, que auxilia os
demais com orientações sobre o
que deve ser feito.

Efeitos sonoros:
normalmente o som é tratado a
partir de algum evento do jogo
(início, ganhar ponto, instruções
utilizando alto-falante, etc.).

Os efeitos sonoros são
indicados que haja esses sons
para instigar o aluno, a cada
conquista realizada.

Em uma atividade gameficada
no contexto de sala de aula pode
haver determinados sons para
identificar quem acertou ou
errou, sempre no sentido do
estímulo, sem denegrir.
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Feedback imediato:
é quando aparece para o aluno
sincronamente uma
resposta/comentário sobre
determinado evento no jogo.
Podemos citar como exemplo:
barras de progresso; comentários
informativos; informações de
avanço nas etapas do jogo por
meio de símbolos ou cores,
dentre outros.
Metas e enredo:
as metas e o enredo devem ser
claros em relação ao progresso e
o que o jogador tem de fazer
durante do jogo para completalo.
Navegação:
através de uma imagem que o
jogador possa se situar/localizar
no jogo. Essa localização pode
ser por mapa
geográfico/posicional do jogador
ou indicação da situação em que
se encontra no mesmo.
Níveis de conhecimentos ou de
progresso no jogo:
Os dois tipos se equivalem, pois,
estimam por meio de avanços
durante o jogo, mas, são tratados
com nomenclaturas diferentes,
dependendo do tipo de jogo
(ação, raciocínio, aventura, luta,
puzzle, etc...). No nível de
conhecimento as nomenclaturas
mais associadas são: iniciante,
intermediário, avançado, dentre
outros. De outro lado, no nível
de progresso as nomenclaturas
são: fase 1, fase 2; cenário 1,
cenário 2; etapa 1, etapa 2; chefe
1, chefe 2; e assim,
sucessivamente com o progresso
do aluno no jogo.
Mecânica
Número de tentativas:
é a forma de refazer o jogo em
um número limitado de vezes,
pode ser através de “vidas” do
jogador, ou apenas a repetição
ilimitada sem possibilidade de
perder o jogo.
Pontos:
variam dependendo do jogo,
sendo contínuo ou ter a
possibilidade diminuir ou
reconquistar. Os pontos também
podem ser por números ou
símbolos de forma quantitativa.

O feedback imediato tem a
função de trazer ao aluno a
percepção do seu progresso no
jogo e facilita a mensuração de
seu aprendizado.

Em uma atividade gameficada
no contexto de sala de aula o
professor sempre deve dar sua
contribuição no momento mais
breve ao aluno, de acordo com
o desenvolvimento do jogo.

As metas e enredo trazem a
noção do rendimento ou
aproveitamento, para que o
próprio aluno possa mensura-lo.

Em uma atividade gameficada
no contexto de sala de aula, o
aluno deve entender seu papel e
a proposição do jogo, a medida
em que se joga.

A navegação ilimitada por todo
o jogo, é indicado para que o
aluno possa ter toda a
possibilidade do aprendizado,
tendo em vista, ser um jogo
educativo e não para
entretenimento somente.

Em uma atividade gameficada
no contexto de sala de aula, é
interessante que o aluno sempre
saiba em qual localização no
jogo ele está, com fins a não “se
perder” do objetivo da proposta.

Os níveis de conhecimentos ou
progressos no jogo trazem ao
aluno a percepção do seu
progresso no jogo e facilita a
mensuração de seu aprendizado.

Em uma atividade gameficada
no contexto de sala de aula,
deve ser indicado claramente
onde cada um ou o grupo está
no jogo através de uma
simbologia pré-estabelecida e
compreendida por todos.

Aplicação Pedagógica

Aplicação Prática
conclusão

O número de tentativas deve ser
ilimitado para que o aluno
possa ter toda a possibilidade
do aprendizado no errar e no
acertar.

Em uma atividade gameficada
no contexto de sala de aula, é
interessante que o aluno possa
tentar refazer o que ele não
acertou com o foco no
aprendizado.

Os pontos trazem ao aluno a
percepção do seu progresso no
jogo e facilita a mensuração de
seu aprendizado.

Em uma atividade gameficada
no contexto de sala de aula pode
haver um jogo em que
individualmente ou em grupos
são pontuados de acordo com os
avanços que fazem durante o
jogo.
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Recomeço:
neste item está relacionada a
possiblidade de recomeço do
jogo a partir de qualquer
momento, como também a
possibilidade de reiniciar a partir
de onde parou.
Recompensa:
estão ligados a eventos
completos pelo jogador que dá a
ele algum tipo de item bônus
extra (dinheiro, estrela, tesouro,
dentre outros), mas, que está
visível no relatório de pontuação
ou em outra mecânica do jogo.
Relatório de pontuação:
o relatório deve ser claro,
simples e eficaz para a
informação da avaliação da
gameficação, pois, com isso, os
alunos e os professores, terão
mecanismos mais palpáveis para
verificar a apreensão do
conteúdo e as lacunas de
aprendizagens que podem ser
reforçadas.
Tema:
aqui está indicado se o tema
proposto é o mesmo contido no
jogo ou apresenta discrepância
ao que é apresentado.

O recomeço é relevante, pois,
se o aluno não poder recomeçar
de onde parou, poderá se
frustrar, desestimular ou achar
maçante e desnecessário ter que
recomeçar tudo outra vez.

A recompensa é estimulante
para o prosseguir do aluno, no
que a satisfação de conquistar é
sempre prazerosa e
impulsionadora de seguir em
frente e não desistir.

Em uma atividade gameficada
no contexto de sala de aula, se
indica que sempre dê a opção
do recomeço para aquele aluno
que não satisfez todas as etapas
de forma plena, sempre a partir
daquela que ele teve
dificuldades.
Em uma atividade gameficada
no contexto de sala de aula pode
haver ao fim de cada jogo, uma
recompensa aos alunos
individualmente ou em grupos.
Essas recompensas devem ter
valor de estímulo e não
monetário.

O relatório de pontuação traz ao
aluno, de uma forma geral, seu
desempenho em efetuar com
sucesso as metas e as
recompensas do jogo, e dessa
forma, auxilia na percepção do
seu progresso no jogo e facilita
a mensuração de seu
aprendizado.

Em uma atividade gameficada
no contexto de sala de aula, é
interessante haver um relatório
geral do progresso
individual/grupo por toda
execução da atividade. Este
relatório deve ser estabelecido
anteriormente por meio de
simbologia pré-combinada.

O tema é relevante, pois, senão,
não há lógica do estudo de um
tema, se o jogo mostra outro.

Em uma atividade gameficada
no contexto de sala de aula, é
necessário que o tema do jogo
abordado seja condizente com a
proposta ao qual o professor
planejou em seu plano de aula.

Fonte: Adaptação Menezes & Boteli (2016)

A partir do Quadro 1, temos uma série de possibilidades práticas gerais para o uso
de gameficação no contexto de sala de aula, e assim os professores teriam a liberdade e
autonomia para adequar aos seus planejamentos às mecânicas de jogo apresentadas nesse
estudo. Como resultado disso, se vislumbra um aprendizado mais lúdico para os alunos
em contraponto a um ensino dito tradicionalista, proeminente nos dias de hoje nas escolas.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este estudo teve por objetivo identificar as possibilidades de aplicação prática e
pedagógica da gameficação, e de acordo com os dados obtidos foi possível corroborar a
hipótese inicial de que é possível utilizar da gameficação a partir da mecânica de jogos
em um contexto de sala de aula sob argumentos pedagógicos e práticos.
As mecânicas de jogos (agente pedagógicos, efeitos sonoros, feedback imediato,
metas e enredo, navegação, níveis de conhecimentos ou de progresso no jogo, número de
tentativas, pontos, recomeço, recompensa e o relatório de pontuação) utilizadas nesse
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estudo, podem contribuir para o acompanhamento do desenvolvimento do aluno por ele
mesmo, como também pelo professor, através do:
•

Avaliar a aprendizagem sincronamente;

•

Observar as lacunas de aprendizagem;

•

Incentivar o aluno a prosseguir de acordo com o objetivo proposto;

•

O aprendizado trazido pelo errar e pelo acertar;

•

O estímulo nas conclusões de cada atividade;

•

E por fim, o jogo é um brincar, onde o aprender é uma consequência
divertida.

Dessa forma, o uso da gameficação tende a incentivar e estimular o aluno na
realização e resiliência para a conclusão das atividades, tendo em vista o aspecto lúdico
e de lazer atrelado ao ensino baseado na mecânica de jogos. E assim sendo, a
internalização e apropriação do conteúdo através do jogar é a finalidade na qual se
estimula o uso da gameficação no contexto de sala de aula.
Portanto, utilizar-se da gameficação para o ensino em um contexto de sala de aula,
se apresentou possível. Dessa maneira, esta pesquisa pode possibilitar outras mais
específicas, abordando práticas de gameficação em vários componentes curriculares, e
com isso estender as potencialidades advindas do uso da mecânica de jogos em várias
disciplinas, níveis escolares e redes de ensino.
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AUTOBIOGRAFIA COMO PROBLEMA EM C. S. LEWIS E OS
ASPECTOS AUTORAIS EM AS CRÔNICAS DE NÁRNIA A PARTIR
DO PROCESSO DE RECEPÇÃO

João Marcos Salgado de Moraes311
RESUMO: As condições que cercam uma produção literária, há algum tempo estimulam
intelectuais de diferentes campos do saber a se debruçarem em busca de respostas e de
métodos que possibilitem trazer maiores respostas sobre a temática. Diante disso alguns
eixos se tornaram importantes campos de estudos como: “os condicionantes incidentes na
gestação dos escritores e nas linhas de força do universo letrado; a sociologia das obras;
e não menos importante a sociologia da recepção. ” (MICELI, 2020, p.3). Sendo assim,
foi deixada para trás qualquer perspectiva que coloque o autor como gestor único da sua
obra, e o colocando apenas como um elemento de um processo que abrange mais do que
sua intenção perpassando pelas produções simbólicas do presente e do passado, que
coloca a sua obra em um lugar de representações sociais que a vinculam a determinado
grupo ou tipo de escrita (SAPIRO, 2020, p.6,7). Nesse sentido o presente estudo tem por
objetivo apontar algumas breves conclusões acerca do processo de construção de C. S.
Lewis como autor e da imagem que ele constrói de si através da sua autobiografia e acerca
da recepção de As Crônicas de Nárnia escrita por ele entre 1949 – 1954.
Palavras-chave: Autobiografia; Autor; Recepção; Representação.

As Crônicas de Nárnia constituem em uma coleção de livros, escritas
originalmente em inglês durante o período de 1949 a 1954. Cada uma das histórias possui
tramas diferentes, mas que se amarram a partir de Aslam, um leão de caráter místico que
hora aparece hora não durante a trajetória dos protagonistas.
A obra se localiza dentro do gênero da fantasia e é considerada um clássico da
literatura infantil, sendo lida em massa, mesmo já se passando mais de meio século de
sua escrita. Seu autor o irlandês Clive Staples Lewis, foi especialista em Língua e
Literatura Inglesa sendo um notável professor e crítico literário, e que ainda hoje possui
um número expressivo de vendas dos seus escritos que tratam de literatura, fantasia e
teologia.
Partindo de uma perspectiva de explicitar o autor dentro do universo que o gestou,
nosso primeiro movimento nessa pesquisa tem o intuito de apresenta-lo, assim como suas
311
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influencias literárias e sua construção de Nárnia. Analisaremos a autobiografia do autor,
suas cartas a fãs onde ele relata aspectos da maneira que gostaria que a obra fosse
entendida. Essa escolha por abraçar a vida do autor desde dos seus primeiros anos até o
fim da escrita de Nárnia, se deve principalmente pela importância que o mesmo dá a sua
formação como escritor a esses anos. Deste modo ignorar esses primeiros anos seria um
equívoco nosso.
A autobiografia “Surpreendido pela alegria” escrita pelo autor quando já possuía
57 anos, nos dá um vasto material de análise de como o autor construiu uma imagem da
sua vida desde da sua infância até o seu processo de conversão ao ateísmo. Lewis a define
da seguinte forma:
Este livro foi escrito em parte como resposta a pedidos de que eu
contasse como passei do ateísmo ao cristianismo [...]. Surpreendido
pela alegria visa contar a história da minha conversão não suma uma
autobiografia comum [...]. Na pratica isso significa que à medida que o
texto avança fica cada vez menos parecido com uma autobiografia
comum. Nos primeiros capítulos, o leque de informações tem de se abrir
bastante para que, quando da chegada da crise explicitamente espiritual,
o leitor possa entender que tipo de pessoa foi moldada pela infância e
adolescência que vivi [...].
Pronta a “preparação” restrinjo-me estritamente ao tema principal e
omito (por mais importante que seja o fato segundo os parâmetros
biográficos tradicionais) tudo o que pareça irrelevante nessa fase. Não
creio que muito se perca com isso; jamais li uma autobiografia em que
os trechos dedicas aos primeiros anos não fossem os mais interessantes
(LEWIS, 2015, p. 9,10).

Lewis constrói seu relato de forma que toda a narrativa do seu texto possua uma
coerência que tem por intuito levar o leitor a acreditar que o processo que o levou ao
cristianismo se constrói a partir de uma linearidade de eventos sucessivos ordenados.
Deste modo segundo Philippe Lejeune (2018) se tem uma característica marcante
do gênero autobiográfico uma abordagem acerca da vida individual do sujeito, uma busca
pela gênese de sua personalidade. Possuindo esse processo uma ordem cronológica que
também uma ordem lógica, desde um começo, uma origem, no duplo sentido de ponto de
partida, de início, mas também de princípio, de razão de ser, de causa primeira, até seu
término, que também é um objetivo (BOURDIEU, 1996, p. 184).
Essa tendência que se há de produzir uma história de vida como uma história, ou
um relato coerente com significado e direção se constitui em uma ilusão retórica que é
pautada principalmente a partir de uma tradição literária que reforça uma representação
comum da existência. (BOURDIEU, 1996, p.185).
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Tendo isso em mente, apontaremos alguns elementos acerca da vida do autor que
o mesmo coloca como destaque não buscando a partir deles traçar um apanhado lógico
da sua trajetória, mas sim explicitar como esse sujeito se entendia partindo de sua própria
ótica.
Um dos primeiros relatos de Lewis em sua autobiografia nos dá ideia de que tipo
de família o autor pertencia. Ele descreve sua família sendo composta por pessoas
“inteligentes e letradas”: sua mãe uma leitora possuindo bacharel em matemática, uma
leitora voraz de Merediths e Tolstois sendo a pessoa que o encaminhou na leitura do
francês e do latim e seu pai um leitor de poemas e admirador de retórica e de autores
como Dickens, dono “de uma presença marcante, voz poderosa, rapidez de raciocínio e
boa memória”. Para Lewis, enquanto sua mãe vinha de uma família com talento para a
felicidade e com um perfil mais frio, seu pai era de uma família galesa de gente
sentimental, passional e falante. Esse contraste entre as famílias era visível tanto na mãe
com afeição alegre e tranquila e também no seu pai que tinha altos e baixos na sua vida
emocional (LEWIS, 2015, p. 12).
Interessante ressaltar que por mais que Lewis coloque seus pais dentro de uma
esfera de leitores, ele é claro ao dizer que o tipo de literatura de ambos nunca fora sua
escolha: - “nenhum deles jamais havia ouvido as trombetas das terras dos elfos [...], se
sou romântico meus pais não tiveram nenhuma responsabilidade sobre isso. ” (LEWIS,
2015, p.13). Já Warren Hamilton Lewis, seu irmão mais velho é colocado em um grau de
influência expressivo para o autor, que além de defini-lo como uma “benção” em sua
vida, o cita como sendo seu primeiro companheiro na construção de histórias. Sobre isso
o autor pondera: “Ele desenhava navios, trens e batalhas; eu, quando não imitava os
desenhos do meu irmão, desenhava aquilo que nós dois chamávamos de “animais
vestidos” – os bichos antropomórficos da literatura infantil”. (LEWIS, 2015, p.13).
As experiências com Warren, são colocadas pelo autor como de importância
fundamental principalmente por através delas, Lewis ter o primeiro contato com um
sentimento que previamente ele chamou de “Borealidade” e que depois ele chamara de
“Alegria” e que consiste no sentimento que ele busca explicar na sua autobiografia e que
tem relação com seu retorno ao cristianismo. O autor descreve o sentimento da seguinte
forma:
Certa vez, naqueles dias mais remotos, meu irmão levou para o nosso
quarto a tampa de uma lata de biscoitos que ele havia coberto de musgo
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e decorado com galinhos e flores para fazer dela um jardim de
brinquedo, ou uma floresta de brinquedo. Foi o primeiro contato que
tive com a beleza. O que o jardim de verdade não conseguira fazer,
fizera o jardim de brinquedo: tomei consciência da natureza – de fato
não como um celeiro de formas e cores, mas como algo frio, úmido,
fresco, exuberante [...]. Enquanto eu viver, a imagem do Paraíso terá
algo do jardim de brinquedo do meu irmão (LEWIS, 2015, p.14).

Através desse trecho mais uma vez é possível ver como Lewis escolhe
determinadas experiências e relatos para construir uma narrativa linear e que começa
desde da sua infância até sua conversão. Como pondera Philippe Artières “fazemos um
acordo com a realidade, manipulamos a existência: omitimos, rasuramos, riscamos,
sublinhamos, damos destaque a certas passagens”, determinando a partir disso o sentido
que queremos dar as nossas vidas. Nesse sentido aparece o que Artière vai chamar de
“intenção autobiográfica” que seria a transição do inicial caráter objetivo, normativo e de
sujeição para um movimento de subjetivação. (1998, p.14).
Além do irmão, Lewis coloca como um dos personagens principais da sua história
a casa de Little Lea312 que ele descrevera como uma cidade inteira para uma criança e que
o autor pontua como importante por dois motivos principais: o arcabouço gigante de
livros proporcionados pela biblioteca do seu pai, que aguçou seu interesse literário e sua
falta de habilidade em esportes por um problema na mão que o estimulou a escrever suas
primeiras histórias (LEWIS, 2015, p.16, 18).
A Casa Nova é praticamente um personagem de relevo na minha
história. Sou um produto de longos corredores, cômodos vazios e
banhados pelo sol, silêncios no piso superior, sótãos explorados em
solidão, ruídos distantes de caixas-d’água e tubos murmurantes, e o
barulho do vento sob as telhas. Além disso, de livros infindáveis. (...)
Havia livros no escritório, livros na sala de estar, livros no guardaroupa, livros (duas fileiras) na grande estante ao pé da escada, livros
num dos quartos, livros empilhados até a altura do meu ombro no sótão
da caixa-d’água,livros de todos os tipos, que refletiam cada efêmero
estágio dos interesses dos meus pais – legíveis ou não, uns apropriados
para crianças e outros absolutamente não.
Ali escrevi - e ilustrei - minhas primeiras histórias com enorme
satisfação. Havia uma tentativa de combinar meus dois principais
prazeres literários-- “animais vestidos” e “cavaleiros em armaduras. ”
Como consequência, escrevi sobre ratos cavalheiros e coelhos que
cavalgavam em cota de malhar para matar não gigantes, mas gatos.

A “Leeborough House” – na Circular Road em Strandtown, mais conhecida informalmente como “Little
Lea” ou “Leaboro”. (CF MCGRATH, Alister. A vida de C. S. Lewis: Do ateísmo As Crônicas de Nárnia.
São Paulo: Mundo Cristão, 2013, p.34.
312
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A Terra dos bichos que entrava em ação nos feriados em que meu irmão
estava em casa era uma terra dos bichos moderna; precisava ter trens e
navios a vapor para ser um país que eu pudesse compartilhar com ele.
Como consequência lógica, a Terra dos Bichos medieval no qual eu
desenvolvia minhas histórias tinha de ser o mesmo país num período
anterior; e é claro, os dois períodos deveriam estar ligados
apropriadamente. […] - a terra dos bichos e a Índia - eram cada vez
mais habitadas de personagens consistentes (LEWIS, 2015, p 17,19).

Lewis considera esse período de 6 a 8 anos de idade a época em que ele vivia
quase que inteiramente na sua imaginação e coloca a experiência imaginativa desse
período como mais importante do que qualquer outra coisa, segundo o autor a partir da
Terra dos Bichos ele treinava para ser um romancista (LEWIS, 2015, p.21).
Entre os diversos livros que Lewis leu durante sua infância, a trilogia de E. Nesbit313:
Cinco crianças e um segredo (1902), A Fênix e o tapete(1904) e A história do amuleto(1906),
foram os mais marcantes. Segundo ele próprio, em suas memórias, A história do amuleto
poderia ainda ser relida com prazer mesmo estando adulto. (LEWIS, 2015, p.20.)
A narrativa de Nesbit na trilogia é construída a partir da narrativa de cinco crianças
que deixaram suas casas e acabaram encontrando criaturas estranhas e fantásticas em sua
aventura. Encontrando-se com novos e misteriosos mundos. Outras narrativas da autora
tinham por característica a transição entre um mundo do quotidiano para um mundo mágico
e encantado tal como é possível observar na sua obra O castelo encantado. (MCGRATH,
2013, p.285).
A influência das estórias da autora e do seu modo de escrever sobre Lewis, são
assumidas por ele em uma carta escrita ao seu amigo Chad Walsh no verão de 1948, onde ele
relata que ele estava terminando um livro infantil que havia começado a escrever no estilo de
Edith Nesbit. (JACOBS, 2015, p. 335). O livro no caso era, O leão, a feiticeira e o guardaroupa o primeiro livro que compunha As Crônicas de Nárnia.

Feito esse pequeno movimento autobiográfico que se deu necessário pela própria
importância que o autor dá para sua formação como romancista colocando seus primeiros
anos como determinantes para tal, e suas principais influências literárias, avançamos para

313

Edith Nesbit, escritora e poetisa inglesa, autora de mais de sessenta livros infantis. De acordo com J.K
Rowling, consagrada autora da coleção Harry Potter, Nesbit foi a autora com a qual ela mais se identificou.
Inclusive, a plataforma 9 ¾ descrita nas histórias de Harry Potter, denota a inspiração da autora sobre as
obras de Nesbit.
(Cf https://grupoautentica.com.br/yellowfante/autor/edith-nesbit/1019 acesso
08/06/2020).
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a escrita de Nárnia e as intenções expostas em cartas aos seus leitores de como ele
esperava que esse universo fosse compreendido.

AS IMPRESSÕES EM NÁRNIA: UM DIÁLOGO ENTRE AUTOR E
RECEPÇÃO.
A vida literária se caracteriza por variadas instancias que definem a literatura:
instancias de formação e de socialização (liceu, universidade, escolas especializadas),
locais de sociabilidade (salões cenáculos, cafés), instancias de produção e de difusão
(revistas, editores, sociedades de amigos) (SAPIRO, 2020, p.32). Nesse sentido é
possível colocar Lewis em um grupo muito específicos de escritores que se reuniam entre
1930 a 1949 que compunham um clube literário chamado Inklings314.(DURIEZ, 2019,
p.70).
Esse grupo era formado por uma maioria de indivíduos que haviam lutado na
Primeira Guerra Mundial, que tinham em comum a fé cristã e eram resistentes a ideia
descrente de um mundo moderno. As crenças que eram a base das sociedades e das
culturas eram levadas com extrema seriedade pelos principais membros do grupo como
o próprio Lewis, John Ronald Reuel Tolkien e Charles Williams (DURIEZ, 2019,
p.70,71). Seus escritos tinham como característica em grande parte deles o tema do bem
e do mal como é possível identificar tanto em O senhor dos anéis de Tolkien, como em
Nárnia de Lewis. (DURIEZ, 2019, p.56,57).
Desta forma Nárnia se enquadra nos escritos de Lewis voltados para o gênero
fantasia, que possui como característica uma releitura dos mitos, e um caráter
maniqueísta, podendo ser esses psicológicos, alegóricos ou reais. “Para que a narrativa
tenha sentido e seja coesa, ela sempre se baseará na realidade, na enciclopédia e no
dicionário comuns, inerentes a cada indivíduo. ” (THIES, 2012, p.8). É sobre a realidade
que construirá o mundo de fantasia onde, mesmo não sendo possível no mundo real, ele
314

Tolkien descreveu os Inklings como um círculo indeterminado e não eleito de amigos que se reuniram
em torno de C. S. Lewis e que se encontravam em seus aposentos em Magdalen [...]O nome Inklings
pertencia originalmente a um grupo de estudantes de Oxford, e remetia a ideia de eles serem aspirantes a
escritores. O grupo personificava os ideais de vida e prazer de Tolkien e Lewis, especialmente Lewis. Os
encontros em 1930 se padronizaram as terças-feiras pela manhã em um pub e nas tardes de quinta nos
aposentos de Lewis. As tardes tinham caráter mais literário ali os membros liam obras um para os outros
recebendo críticas e estímulos. (CF: DURIEZ, Colin. Tolkien e C. S. Lewis: o dom da amizade. Trad:
Ronald Kyrmse. Rio de Janeiro: Harper Collins, 2018, p.119, 120, 121).
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existe como um mundo narrativo, e coerente para que possa ser aceito. Há que se
estabelecer o pacto literário e, para tanto, a narrativa deve ter a capacidade de transportar
o leitor para a realidade do impossível. Nesse sentido é através da linguagem que a obra
consegue tornar seu universo real, possibilitando novas formas de questionamento da
realidade. (THIES, 2012, p.8,9).
Deste modo se define o gênero fantasia como:
Um texto de fantasia é uma narrativa auto coerente. Quando manifesta
neste mundo, ela narra uma história que é impossível no mundo como
o percebemos; quando manifesta em outro mundo, este outro mundo
será impossível, embora as histórias lá manifestas possam ser possíveis
em seus próprios termos. (CLUTE e GRANT, 1999, p.38).

Em relação aos processos de leitura segundo Chartier (1999) eles sempre são
dotados de apropriação, invenção e produção de significados, não tendo o texto jamais o
sentido que lhe atribui seu autor, possuindo toda a história da leitura em seu princípio
essa liberdade que desloca e subverte aquilo que o livro tem o intuito de impor (p.77).
Entretanto ainda segundo Chartier esta liberdade é limitada pelas convenções e hábitos
que caracterizam as diferentes práticas de leitura. Os gestos mudam segundo os tempos e
lugares, os objetos lidos e as razões para ler. Sendo Nárnia uma obra de mais de setenta
anos, vale ressaltar que aqui estamos analisando as trocas de correspondências entre
Lewis e seus fãs enquanto o autor estava vivo ou seja partindo da publicação da obra em
1950 até 1963 quando o autor vem a óbito.
As trocas de cartas entre Lewis e seus fãs nos trazem respostas sobre as intenções
do autor acerca da obra e não somente isso, mas também de que maneira a obra estava
sendo recepcionada pelos seus fãs e que representações os mesmos estavam construindo
a partir dela.
Para boa parte dos leitores de Nárnia entre as décadas de 1950 e 1960, havia uma
percepção do uso por parte de Lewis de elementos cristãos dentro da obra e em algumas
cartas especificas o autor assume tais intenções.
A primeira delas se refere ao uso do leão em carta encontrada escrita para uma fã
em 22 de janeiro de 1952, Lewis revela tanto o motivo da escolha do nome Aslam, quanto
a escolha do leão como uma referência bíblica a Cristo: “É um prazer responder à sua
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pergunta. Eu encontrei o nome nas notas de Lane315 em As noites de Arábia: significa
Leão em turco. Eu mesmo pronuncio Ass-lan. E é claro que me refiro ao leão de Judá. ”
(LEWIS, 1995, p.29).
Em 1959 em carta a Sophia Stor, Lewis coloca que a intencionalidade da história
ter se tornado cristã não foi consciente, mas que sim ela havia se tornado uma história
cristã que seguia a mesma cronologia narrativa dos escritos bíblicos.
Não, claro que não foi inconsciente. Pelo que me lembro também não
foi intencional inicialmente. Isso é, quando comecei O Leão, a Bruxa e
o Guarda Roupa eu não acho que previ o que o Aslan iria fazer e sofrer.
Eu acho que ele somente insistiu em se comportar da Sua própria
maneira. Isso claro eu entendi e a série inteira se tornou cristã.
Mas não é, como algumas pessoas pensam, uma alegoria. Isso é, eu não
disse “vamos apresentar Cristo como Aslan”. Eu disse, “Suponhamos
que exista um mundo como Nárnia, e vamos supor que, como o nosso
mundo, esse também precise de redenção. Vamos imaginar então que
tipo de Paixão e Ressureição de Cristo teria por lá. ” Entende?
Eu acho que isso é bem óbvio se você levar em consideração todos os
sete livros de Narnia como um todo. No O Sobrinho do Mágico Aslan
cria Narnia. No Príncipe Caspian as histórias antigas contadas sobre
ele estão começando a ser desacreditadas. Ao fim de A Viagem do
Peregrino da Alvorada ele aparece como o Cordeiro. Suas três
respostas a Shasta sugerem a trindade. Em A cadeira de Prata o antigo
rei é renascido dos mortos por uma gota do sangue de Aslan.
Finalmente, na Batalha Final nós temos a origem do anti-Cristo (o
macaco), o fim do mundo, e o Último Julgamento. (LEWIS, 2017,
p.621, 622).

É necessário admitir que os códigos literários que possibilitam uma leitura que
conecte Nárnia a Bíblia no sentido cronológico, como retratado por Lewis na carta acima,
exige do leitor um conhecimento prévio bíblico, o que possibilita que o aspecto religioso
da obra passe desapercebido no processo de recepção do leitor que não possui as
ferramentas que o permita entender as conexões intrínsecas.
Nesse sentido um conceito que nos ajuda bastante na compreensão das diferentes
formas de se ler uma mesma obra é o de “representação” cunhado por Chartier A
representação possui duas famílias de sentidos aparentemente contraditórias: por um lado
possui um caráter de se ver um ausente, o que deixa explicitado a diferença do que

315

Edward Willian Lane (1801-1876), tradutor de As mil e uma noites, também pode ser conhecido como
As noites de Arábia.
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representa e do que é representado; e por outro lado é a apresentação de uma presença, a
apresentação pública de algo ou alguém (CHARTIER, 1991, p. 184).
Sandra Jatahy Pesavento também nos da sua contribuição para o conceito:
A força da representação se dá pela sua capacidade de mobilização e de
produzir reconhecimento e legitimidade social. As representações se
inserem em regimes de verossimilhança e de credibilidade, e não de
veracidade. Decorre daí, portanto, a assertiva de Pierre Bourdieu, ao
definir o real como um campo de forças para definir o que é o real. As
representações apresentam múltiplas configurações, e pode-se dizer que
o mundo é construído de forma contraditória e variada, pelos diferentes
grupos do social. (PESAVENTO, 2004, p.41).

O próprio Lewis em sua obra Um experimento em crítica literária admite “que a
mesma história pode ser um mito para uma pessoa e não para outra. ” (LEWIS, 2019,
p.56). A afirmação do autor dialoga com o conceito de representação proposto por nós,
principalmente na relação autor/recepção já que há uma intencionalidade por parte de
Lewis de colocar Aslam como uma similaridade de Cristo, traçando uma narrativa cristã.
Entretanto sendo toda obra literária polissêmica, nem sempre a recepção produz
resultados esperados pelo escritor. Deste modo é importante refletir como As Crônicas de
Nárnia podem constituir em uma obra de caráter sacro, para além de um mito para um
cristão que apropria dos seus discursos como sendo uma releitura da bíblia e como ela
pode ter um aspecto puramente mitológico ligada a literatura infanto-juvenil, fantasia e
imaginação para um leitor que não vê na trajetória cristã um aspecto relevante para sua
vida, ou que simplesmente não compreenda os códigos literários como já dito por nós.
Em carta a uma fã chamada Ruth, em 1963, Lewis aborda sobre como nem sempre a
narrativa cristocentrica era descoberta por todos os leitores – “Eu estou tão grato de que
você entendeu a “história escondida” nos livros de Nárnia. É raro, crianças geralmente
entendem, adultos muito dificilmente. ” (LEWIS, 1995, p.111).
Outro aspecto importante da obra é sua ordem cronológica e sua ordem de
publicação. A ordem de publicação de Nárnia possui a seguinte sequência: O leão, a
feiticeira e o guarda-roupa (1950), Príncipe Caspian (1951), A Viagem do Peregrino da
Alvorada (1952), A cadeira de prata (1953), O cavalo e seu menino, (1954), O sobrinho
do mago (1955) e por fim A última batalha (1956), mas em ordem cronológica a ordem
se altera drasticamente: O sobrinho do mago (1955), O leão, a feiticeira e o guarda-roupa
(1950), O cavalo e seu menino (1954), Príncipe Caspian (1951), A Viagem do Peregrino
da Alvorada (1952), A cadeira de prata (1953) e A última batalha (1956). A partir de 1985
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os editores da obra mudariam Nárnia para o cronológico, por conta da influência das
conversas Walter Hooper secretario de Lewis e seu futuro executor testamentário dissera
que tivera com o autor no fim da sua vida, e por conta de uma carta que o autor escrevera
para uma menina chamada Laurence. (JACOBS, p.337, 339). Na carta, Laurence diz que
sua mãe acreditava que Lewis tinha escrito os livros naquela ordem e deviam ser lidos
assim, e ela não concordava dizendo que o certo seria ler em ordem cronológica, sobre
isso Lewis além de apontar que quando começou a escrever Nárnia nem sabia se passaria
do primeiro livro, também aponta que concordava com Laurence sobre a cronologia, mas
que tampouco achava que isso era muito relevante:

Eu acho que concordo mais com a sua ordem de ler os livros do que
com a de sua mãe. Existem sequencias que não foram planejadas de
antemão como ela pensa. Quando eu escrevi O Leão, A Bruxa e o
Guarda Roupa, eu não sabia que iria escrever mais. Então eu escrevi O
Príncipe Caspian como uma sequência e continuava achando que não
teriam mais, e quando eu havia escrito A Viagem do Peregrino da
Alvorada eu estava certo que esse seria o último. Então talvez não
importa muito em qual ordem se deva ler. Eu não tenho nem certeza se
a mesma ordem em que foram publicados foi a que eu escrevi. Eu nunca
tomo notas desse tipo de coisas e nunca me lembro de datas. (LEWIS,
1995, p.68).

É possível assim a partir das respostas do próprio autor, chegarmos a algumas
conclusões acerca dos principais questionamentos dos leitores de As Crônicas de Nárnia
nas décadas de 1950 e 1960, e entender quais eram as principais leituras que a obra estava
recebendo. Sendo os estudos sobre Nárnia possuindo em sua maioria um caráter que liga
a construção da obra apenas a vida de Lewis, um estudo que passa pela materialidade da
obra que será abordado por nós em outro momento e sua recepção e seus modos de leitura
partindo das impressões que os leitores tiveram da obra e das respostas que esses exigiram
do autor constitui em um movimento novo em relação aos estudos anteriores que
pontuamos de maneira breve nesse artigo.
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A ESTETIZAÇÃO DO (FOLHA) POLÍTICA

João Marcos Santiago Monteiro Barbosa316
RESUMO: O presente artigo tem como objetivo demonstrar como é possível perceber a
espetacularização da política produzidas pelas fake news do canal de Extrema-Direita do
Youtube: Folha Política. Para isso, primeiramente é apresentada às reflexões e as tensões
sobre a definição de fake news por meio do artigo de Axel Gelfert Fake News: A
Definition. Posto isso, o estudo pretende esclarecer mais sobre o que Walter Benjamin
quis dizer sobre Estetização da Política com base na leitura do texto A mídia e a crise da
democracia: repensando a política estética de Jaeho Kang para, posteriormente, apontar
essa forma de comunicação como base estética dos conteúdos do canal Folha Política.
Esses apontamentos foram feitos a partir da análise do conteúdo audiovisual de um vídeo
do canal e do seu padrão de publicações diárias. Dessa forma, a pesquisa pretende tornar
perceptível a Estetização Política do Folha Política.
Palavras-chave: Estetização - Política - Fake News - Mídias Sociais.
Introdução.
Há uma discussão emergente em relação às percepções e perspectivas do uso
digital dentro das humanidades. A História, Psicologia, Sociologia, sentem a necessidade
cada vez maior de se integrarem ao debate digital317. O que se espera dentro desses locais?
Nos últimos anos a humanidade tem presenciado uma forte influência dos novos meios
de comunicação no seu cotidiano. Com apenas alguns cliques os seres humanos
conseguem resolver grande parte das suas atividades diárias, sejam elas pagar contas ou
até mesmo fazer compras em supermercados sem sair de casa.
Para a prática de pesquisa existem repositórios, bibliotecas digitais, acervos online
e o próprio Google Acadêmico que têm sido necessários para a nova geração de
acadêmicos e pesquisadores. A dificuldade do trabalho e da pesquisa no século XXI são
outras. Não há dúvidas enquanto a potência positiva que a digitalização e a tecnologia
tiveram para as humanidades, contudo, se é incerto o número de benefícios que a internet
trouxe para as ciências humanas é igualmente incerto o número em relação aos seus
perigos.
316
317

Mestrando do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal de Goiás.

O debate sobre essa temática na História tem sido bastante discutido, principalmente por historiadores
que se interessam pelo Tempo Presente como é o caso, por exemplo, dos professores Valdei Araújo e
Mateus Pereira. Para ver mais: ARAUJO, Valdei. PEREIRA, Mateus. Atualismo 1.0 - Como a ideia de
atualização mudou o século XXI/ Mateus Pereira, Valdei Araujo. Mariana, MG: Editora SBTHH, 2018
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Em 2017, o dicionário Collins consagrou o termo fake news como palavra do
ano318. O uso da palavra cresceu consideravelmente graças aos vários conflitos do
presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, com a imprensa. As fake news
seriam parte de um espectro negativo em relação ao uso das redes sociais. Movimentos
revisionistas e negacionistas da história e da ciência crescem dentro dessas redes de
interação319. Assim, a prática da pesquisa ganha novas ferramentas de aperfeiçoamento
proporcionando novas questões para ciência320 ao mesmo tempo em que surgem
problemáticas relacionadas a sua própria existência. Em que medida essas interações e
compartilhamentos excessivos de informações podem contribuir para emancipação dos
seus usuários? Qual é o nível de esclarecimento e instrução que esses novos veículos
podem dar ao cidadão comum? Quanto de científico há nesses meios de divulgação?
Já existem estudos que quantificaram as informações divulgadas no Twitter e
concluíram que as fake news circulam seis vezes mais que uma notícia verdadeira321.
Então é certo afirmar que, nesse caso, têm mais informações negacionistas e revisionistas
do que fatos científicos322 circulando pelo Twitter? Mas quais são os motivadores ou as
estratégias de persuasão dessas matérias que convencem tantas pessoas?
Não há um entendimento unificado em relação ao que poderia ser discriminado
como fake news e por esse motivo o presente texto foi embasado na ideia de diferenciar
esse termo em seu uso prático do que seria “apenas” uma notícia falsa com base na leitura
do artigo de Axel Gelfert Fake News: A definition. Ao compreender as diferenciações
entre uma mera notícia falsa e fake news o texto procura analisar qual é a tática de um
Canal do YouTube dessa imprensa marrom que por vezes já foram acusados de fake
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Para saber mais sobre ver matéria: ‘Fake News’ é eleita palavra do ano e ganhará menção em dicionário
britânico. BBC. 2 de Novembro de 2017. Disponível em: < https://www.bbc.com/portuguese/internacional41843695 > Acesso em: 22/09/2020.
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Um trabalho interessante sobre as novas ferramentas digitais tem sido feito por vários historiadores
também. Como exemplo, cabe citar o professor Thiago Lima Nicodemo da Universidade Federal de
Campinas que tem trabalhos sobre História Digital e Arquivos.
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Essa informação se refere à um estudo feito por pesquisadores do Instituto de Tecnologia de
Massachusetts (MIT). Para saber mais ver: DIZIKES, Peter. Study: On Twitter, false news travels faster
than true stories. MIT News Office. 8 de Março de 2018. Disponível em : <
https://news.mit.edu/2018/study-twitter-false-news-travels-faster-true-stories-0308
> Acesso em:
22/09/2020.
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Fato científico aqui é entendido aqui como argumentos e discursos que foram retirados de produções
acadêmicas e científicas.
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news323 e como essa estratégia estética de produção aproxima-se com as percepções de
Walter Benjamin relacionadas ao cinema.
Procurou-se, então, entender sobre as reflexões e os prognósticos feitos por Walter
Benjamin em A obra de Arte na Era da sua Reprodutibilidade Técnica para saber se a
estetização da política poderia ser uma forma de comunicação produzida pelo canal do
YouTube Folha Política durante a campanha digital pró-impeachment de Dilma Rousseff.
Enquanto estetização política usa-se o artigo de Jaeho Kang

que esclarece as

especificidades do termo utilizado por Walter Benjamin. O objetivo do artigo é
demonstrar como as mídias sociais estão vinculadas à espetacularização política e ao
mesmo tempo elas intensificam e ultrapassam as previsões das linhas evolutivas
evidenciadas por Benjamin demonstrando a interatividade como novo nível de recepção
e exibição da obra.

O Folha Política na definição de fake news.

No dia 02 de Agosto de 2019, o jornal cômico Sensacionalista publicou a matéria
com a seguinte manchete: Bolsonaro Nomeia pau de arara para Comissão da Verdade324.
O título da matéria tem esse aspecto absurdo em duplo sentido, o primeiro é que o
instrumento não fala e o segundo é colocar um objeto que era um meio de torturar
milhares de pessoas para compor uma comissão que visa investigar e esclarecer os crimes
contra os direitos humanos cometidos pelo Estado Brasileiro de 1946 até 1988325. Essa
notícia absurda é, claramente, uma notícia falsa. Contudo, há de ser questionado, essa
notícia falsa pode ser chamada de fake news? Para Axel Gelfert, professor da
Universidade Técnica de Berlin, apesar de notícias como essa serem falsas, elas se
diferenciam de uma fake news (ao começar pela sua função). Ela tem, portanto, uma
linguagem crítica sobre o comportamento do presidente da República em relação ao
323

Há uma série de reportagens de 2018 denunciando o canal por serem fake news. Em 2020 o Ministro do
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passado ditatorial do Brasil. E como o slogan326 do site pretende mostrar, eles não tem
compromisso com a veracidade dos fatos. As matérias e reportagens são parte de uma
performance crítica e cômica. Uma notícia falsa pode ter o aspecto demonstrado aqui (de
ser cômica com função crítica e humorística). Mas também, uma notícia falsa pode ser
um equívoco do relator ou jornalista. Da mesma forma pode ser propagada a partir de
uma fonte ou informação falsa. Contudo, o jornalismo tradicional tem protocolos, regras
e procedimentos para apurar e verificar essas fontes contaminadas e esses equívocos327.
Assim, a função de uma fake news teria por essência uma característica enganosa
propositalmente, mas de forma a ser confundida com a “realidade”, ou melhor, de ser
confundida com um jornal de mídia tradicional. Para Gelfert, as fake news podem ser
definidas como “the deliberate presentation of (typically) false or misleading claims as
news where the claims are misleading by design.” (2017: p.108) O termo design referese à estética de produção e as táticas de disseminação. Então, fake news poderia ser tido
como matérias que pretendem parecer-se com a mídia tradicional, mas que estão voltadas
a confundir as pessoas ou um público alvo.
Através dessa definição, o artigo assume o canal Folha Política como um canal de
fake news. Em seus vídeos é percebido essa tentativa de imitar a estética dos jornais
tradicionais. Todo conteúdo apresentado pelo canal tem como foco a legitimação da
proposta política de Extrema-Direita e a total difamação da figura de oposição desse
grupo. Esse enunciado é propagado a partir de uma estética que tem a intenção de imitar
o jornalismo tradicional e a produção e os títulos sensacionalistas evidenciam às táticas
de disseminação dos criadores.

A Campanha Digital de 2016
O ano de 2016 foi marcado por forte polarização política no Brasil. O ápice das
consequências dessa polarização se concentram no processo de impeachment da expresidente Dilma Rousseff. Dentre a complexidade desses acontecimentos houve várias
manifestações, expressões e movimentos de grupos pró-impeachment. Houve forte apoio
das grandes emissoras de televisão brasileiras, inclusive reproduzindo na íntegra a

326
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Axel Gelfert chama esse agente verificador de Middle-man: “By contrast, purveyor of fake news in the
twenty-first century often cut out the middle-man and peddle their wares directly to readers, aided by the
sharing of sensational stories by trusted acquaintances on social media.” (2017: p. 91)
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votação na Câmara dos Deputados328. Houve apoio também das revistas e editoriais. E
sobretudo, houve grande mobilização nas redes e mídias sociais. Foi a partir dessa grande
mobilização digital que surgiu o canal Folha Política.
No seu contexto de inscrição na plataforma YouTube o processo de impedimento
estava na fase de julgamento pelo senado. No dia 01 de Maio de 2016 o primeiro vídeo
do canal foi postado com o título Veja o momento em que petistas perdem o controle
quando Janaína explica por que começou a …329 O vídeo trata de um recorte do dia 28
de Abril de 2016 em que a Comissão Especial de Impeachment escutou a relatora do
pedido Janaína Paschoal. Os marcos estéticos do vídeo vão ser mantidos como fator
principal de produção, a maior parte das publicações feitas pelo canal vão seguir o padrão
de recorte de outras matérias ou conteúdos e o título orientado e, via de regra,
sensacionalista. O conteúdo do vídeo foca na fala de Janaína Paschoal quando ela diz que
os motivos de ter escrito o pedido de impeachment estava em bilhões de reais enviados
para países governados por partidos de esquerda. A fala da jurista é cortada por senadores
que pedem para ela focar no assunto que se referia à denúncia. A manifestação dos
parlamentares é orientada através do título/manchete que adjetiva-os por descontrolados.
O corte de 3 minutos da fala de Janaína Paschoal sugere adesão por parte dos criadores
do canal, evidenciando uma militância política virtual, onde os opositores são
desqualificado pela enunciação dos vídeos. Essa prática de montagem indicam duas
características importantes demonstradas por Axel Gelfert: primeiro, o recorte e o título
como únicos marcos estéticos mostram a importância de uma otimização do tempo de
produção ao mesmo tempo em que tornam eficazes na transmissão do discurso. Segundo,
os títulos sugeridos pelo canal são imitações de manchetes jornalísticas.
As filmagens são tiradas de outros meios de comunicação, dessa forma as
montagens/recortes seguidas da reprodução com o título orientador têm a intenção de
propagar as mensagens dos criadores. Nos meses referentes ao andamento do processo
que depôs a presidente da República a predominância dos conteúdos são retirados de um
mesmo veículo de comunicação: a TV Senado.
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O canal Folha Política serve como uma das frentes na campanha pelo
impeachment em 2016, propagando os conteúdos compartilhados pela mobilização em
rede e produzindo conteúdo a partir de montagens tiradas da TV Senado. O nível de
postagem também é percebido no momento em que se aproxima do desfecho desse
episódio no Senado Federal, como mostra o gráfico a seguir:

Gráfico 1.

O gráfico acima foi feito com base no número de vídeos do canal postados por
dia. É perceptível que no últimos dia do processo a produção dos vídeos foram maiores
do que nos dias precedentes. O desfecho era iminente. O número de votos na Câmara dos
Deputados anunciava o fim dessa disputa. Qual foi a intencionalidade de produzir tantos
vídeos nesse contexto? A campanha por adesão não faria tanta diferença nesses dias, mas
mesmo assim o canal se superou em termos de publicações. Por que esse contexto é tão
importante? Mesmo com uma vitória prevista? Essa pesquisa defende que a comunicação
pretendida pela mídia social foi o da estetização da política, conceito exposto por Walter
Benjamin na sua obra A obra de Arte na Era da sua reprodutibilidade técnica (2012:
p.179-212).

A Estetização da Política de Walter Benjamin segundo Jaeho Kang.

Benjamin no seu ensaio discorre sobre como as mudanças nas condições de
produção da arte transformaram seus meio quantitativos de propagação. Ele quis dizer
que com a invenção da fotografia, e posteriormente a invenção do cinema, constitui-se
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uma capacidade de reprodutibilidade técnica da arte, isso seria a capacidade não só de
recriar a obra de arte, mas de aparatos técnicos que fariam essa reprodução. Seu ensaio
teve como um dos objetivos analisar como a ascensão dos governos fascistas estavam
associados ao aumento dos novos meios tecnológicos de comunicação, mais
especificamente ao rádio e ao cinema. Sobre esse ensaio Jaeho Kang escreveu o artigo A
mídia e a crise da democracia: repensando a política estética (2012: p.61-79). Nesse
artigo Kang defende que:

a estetização da política representa o ponto central tanto de sua
concepção da crise da democracia liberal como um sistema político
deliberativo e representativo, quanto de sua compreensão sobre a
ascensão do fascismo como uma forma direta de comunicação política
entre um poder político e o público. (KANG, 2012, p. 63).

O autor mostra interpretações que, no seu ponto de vista, são equivocadas em
relação a última frase de Benjamin no ensaio. Por um lado há a interpretação de que o
nazismo alemão é uma obra de arte total wagnerizada330 ou a politização da arte seria uma
nova forma propagandística que possa espelhar essa estetização da política. Segundo ele,
essas duas formas de interpretar Benjamin reduziram seus insights à uma leitura política
da arte e evitaria uma relação entre arte e política. Então, seria possível compreender a
teoria de Benjamin a partir de aspectos-chaves. Dentre eles, entender que o mesmo
“associou o colapso da arte e da experiência estética burguesa a uma transformação mais
ampla da experiência moderna.” (2012: p.65) Benjamin, segundo Kang, teria defendido
que era preciso entender parte essencial da modernidade como uma civilização
tecnológica. Superando a dicotomia cultura e civilização. No tópico A transformação da
visibilidade do poder o autor discorre que, para Benjamin, suas críticas à democracia
liberal estava associadas à cultura burguesa que tinham uma ligação profunda com a
tecnologia da comunicação. Isso sustenta a tese de que Benjamin relacionou a crise da
democracia representativa da Alemanha como oriunda de uma mudança na cultura. Que
seria, a mudança de uma cultura literária para uma cultura do entretenimento:

A análise de Benjamin dessas transformações indica que a
predominância do valor da exibição não só está atrelada ao crescimento
330

Por wagnerização o autor refere-se ao termo Gesamtkunstwerk de Richard Wagner. Para saber mais:
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2008.
Disponível
em:
<
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da indústria do entretenimento, como também desempenha um papel
decisivo na ascensão de uma nova forma de visibilidade do poder.
(KANG, 2012: p. 69)

Kang ainda discorre sobre A política do espetáculo midiático. Ele faz três leituras
sobre essas observações constatadas no ensaio de Walter Benjamin. Um estaria focado na
reprodução das massas (2012: p.71-72), outro na iconografia do espetáculo político
(2012: p. 72-74) depois sobre a realidade mediada pelo espetáculo político (2012: p. 7476) e por último sobre a mercantilização da Política (2012: p. 76-78). Dentre essas
análises Jaeho Kang consegue delimitar o que ele interpreta como estetização da política,
isso seria linguagem estética dos meios de comunicação que envolveriam “as massas”
auto representadas no interior da arte. Isso faria com que os sujeitos identificados na
massa acreditassem que estavam diretamente envolvidos com a política governamental.
A leitura de Kang sobre Benjamin traz a conclusão de que o efeito da estetização política
é ligado à ideia de não alteração do lugar de participação dessas massas. Os sujeitos
identificados nela estariam representados simbolicamente, mas seriam meros
espectadores. Em contrapartida, uma politização da arte, seria a tentativa artística de
reivindicação de participação das massas na tomada de decisões.

A Espetacularização do Folha Política.

Quando compreende-se o significado do termo estetização da política e fake news
abre-se caminho para entender o fenômeno da mobilização digital em 2016. Benjamin
discorre no seu ensaio, no tópico Exposição Perante a Massa, sobre como “ a crise da
democracia pode ser interpretada como uma crise nas condições de exposição do político
profissional.” (2012: p.198) A substituição do valor de culto da arte pelo seu valor de
exposição envolve essa transformação na forma de se representar a política. A defesa
desse estudo é tentar demonstrar a radicalização desse valor de exposição.
A TV Senado no fim de Agosto de 2016 concentrou-se em um determinado
conteúdo, expor na íntegra tudo o que fosse referente ao processo de impeachment da
presidente Dilma Rousseff. O valor de exibição da Política nesses meios de comunicação
se radicalizou a partir do momento em que a televisão mostra um certo aspecto de
“realidade” dando a cobertura total dos acontecimentos parlamentares (e também da
jurídicos, como é o caso da TV Justiça). Como bem disse Walter Benjamin então:
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O sentido dessa transformação é o mesmo no ator de cinema e
no político, qualquer que seja a diferença entre suas tarefas
especializadas. Seu objetivo é tornar “mostravéis”, sob certas condições
sociais, determinadas ações de modo que todos possam controlá-las e
compreendê-las, da mesma forma como o esporte o fizera antes, sob
certas condições naturais. (2012: p.198)

Contudo, é certo que o nível desse valor de exibição vai ser muito maior quando
essas representações forem transportadas para as mídias sociais. O motivo pelo qual o
canal Folha Política concentrou esforços para publicações na semana de impeachment
pode estar associado com essa vontade de auto representação, no sentido de que a
mobilização digital não é só uma forma de divulgar uma proposta política mais de se
auto-identificar e auto-pertencer a mesma. A ampla cobertura dada ao tema serve como
uma espetacularização da Política, criando esse efeito de falsa participação. Essa alta
participação é intensificada pelas interações331 que as mídias e redes sociais
proporcionam. Compartilhar ou curtir um vídeo, reportagem, matéria ou qualquer
conteúdo que demonstre um apoio indica uma co-participação fazendo com que os
usuários tenham a sensação de fazer parte “da massa”.
Essa análise leva à problemáticas dentro dos prognósticos levantados por
Benjamin em 1955. As massas aqui não seriam mais representadas, por exemplo, como
nas filmagens de Leni Riefenstahl em O triunfo da Vontade, mas sim expressa nas
quantidades de interação que aquele conteúdo teve. As visualizações, os
compartilhamentos e as curtidas substituem o efeito “imagético” da massa. O usuário se
vê como parte desse conjunto. As interatividades das mídias e redes sociais dão forma às
novas condições da arte de produzir efeitos e trouxe mudanças nas suas formas de
recepção e também de produção. Isso indica uma possível ligação entre os prognósticos
feito por Walter Benjamin em A obra de arte na Era da sua Reprodutibilidade Técnica.
Benjamin discorre sobre as linhas evolutivas das artes amadurecidas. Para isso ele
utiliza-se de três interseções. A primeira é que “a técnica atua sobre uma forma de arte
determinada.” (2012: p.200) Em segundo que “em certos estágios do seu
desenvolvimento as formas artísticas tradicionais tentam laboriosamente produzir efeitos
que mais tarde serão obtidos sem qualquer esforço pelas novas formas de arte.” (2012:
p.200) Essa é uma das linhas evolutivas que correspondem ao prognóstico de Benjamin
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Interações aqui refere-se às novas condições tecnológicas de comunicação proporcionadas pelas mídias
e redes sociais. Para saber mais: RIBEIRO, J.C., FALCÃO, T., and SILVA, T. orgs. Mídias Sociais: saberes
e representações [online]. Salvador: EDUFBA, 2012.
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interpretado por meio da análise das redes e mídias sociais. O valor de exibição e os
efeitos estéticos que o cinema pretendia suscitar são causados com facilidade pelas redes
e mídias sociais. O caso do canal Folha Política pode ser verificado na Nota Técnica
Número 5 do Monitor do Debate Político Digital intitulada como Uma descrição dos
canais políticos do Youtube (OLIVEIRA, R. H. F. de; RIBEIRO, M. M.; ORTELLADO, P., 2019)
Essa nota técnica é a apresentação dos resultados de uma pesquisa sobre o balanço de
vídeos assistidos cujo assunto envolvia política em setembro de 2019. Dentre os ranking
criados pelos pesquisadores o canal Folha Política foi o que mais teve visualizações. A
última intersecção dessas linhas evolutivas propostas por Benjamin seria que as
“transformações sociais muitas vezes imperceptíveis acarretam mudanças na estrutura da
recepção, que serão mais tarde utilizadas pelas novas formas de arte.” (2012: p. 200). As
transformações sociais aqui podem ser apontadas com a imersão da humanidade na era
digital, mais intensamente com a chegada da WEB 2.0. A tecnologia streaming e as
mídias junto com as redes sociais mudaram o nível de recepção das artes. O valor de
exposição é intensificado pela vida cotidiana das pessoas a partir dos recursos fornecidos
por esses canais de comunicação e sociabilidade.
Obedecendo ao prognóstico de Walter Benjamin e assumindo que no Tempo
Presente as novas artes seguem essas intersecções de linhas evolutivas pode-se concluir
que as condições de produção, recepção e distribuição da arte transformaram-se
consequentemente por via das mudanças na própria estrutura social. Esse trabalho ousa
supor que parte da crise política vivida no Brasil é consequência dessas novas estruturas
sociais. As fake news são produtos dessa mudança nas condições de produção da arte e
assim como o fascismo se utilizou do Cinema para estetização da política ocasionando
uma crise da democracia liberal representativa da Alemanha, as fake news são usadas
deliberadamente como base de espetacularização de projetos políticos. No caso da Folha
Política, para a legitimação e cooptação de um projeto político de Extrema-Direita
brasileira.
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FOLIAS DE REIS E DE OUTROS SANTOS EM MORRINHOS,
GOIÁS: CAMPO E CIDADE NA TRADIÇÃO DO CATOLICISMO
POPULAR

José Henrique Rodrigues Machado
RESUMO: Pretendemos nesta pesquisa assumir essa perspectiva e lançar o olhar sobre
as Folias de Reis e de outros santos, manifestações religiosas do catolicismo na região de
Morrinhos, de forma a investigar seu aspecto popular, folclórico, religioso, de modo a
compreender suas formas de manifestação e sua inserção no contexto cultural da
atualidade, bem como refletir sobre a folia de Reis sobrevive aos dias atuais. Importante
que seja clareado, historicamente, as Folias de Reis, e em alguns lugares conhecidas como
Reisados, com surgimento na Europa, provavelmente na Itália, de uma forma primeira
chamada de Befana, levada para Portugal, e pelo processo colonizador, trazida ao Brasil.
As Folias de Reis tinham um intuito, como tem até hoje, de reproduzir, por teatralidade,
um aspecto religioso: a saga da visita dos Reis Magos ao Menino Jesus. Com uma forma
de lamúria ou cântico, que remonte tal feito. A visitação ao menino Deus foi adaptada e
colocada como o aspecto simbológico e ampliada para diversos santos da fé católica.
Palavras-chave: Folias; Catolicismo popular.

INTRODUÇÃO
Esta pesquisa toma forma ao passo que dialoga com a NHC - Nova História
Cultural, mostrando o papel do sujeito dotado de seus significantes, teoria esta trazida
pelas linhas de HUNT (1992) que assevera a proximidade da história com a sociologia e
sua diagnose Apud E.H.Carr que salientou “quanto mais sociológica a história se torna, e
quanto mais histórica a sociologia se torna, tanto melhor para ambas”. Em suas devidas
proporções este trabalho, que lida com a movimentação da sociedade através das Folias,
tanto na cidade quanto no campo, atribui-se deste conceito intermitente que existe na
Nova História Cultural, que assegure-se método e traga para o centro do debate uma
enormidade de possibilidades que confluem, inclusive, em ouvir notórios saberes,
entendendo suas narrativas e deixando os ‘causos’ de lado e, por metodologia própria,
transformando-os em documentos úteis, cuja heurística, assegurará sua eficiência para a
pesquisa histórica. Pois é através do campo teórico-metodológico que o profissional da
História constrói e confere sentido a um determinado acontecimento ou artefato.
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Ainda calcados pelo que testamenta a NHC pretenderemos entender o imaginário
social porquanto utilizada na História das Mentalidades entendendo seus aspectos
estruturais (culturais) superestruturais (econômicos) para comprovar, ou não, a sua
existência nas Folias. Perseguiremos a teoria de BAKTIN (2002) que propaga a ideia de
que cultura é circulante. E que se há que ressignificar o seu conceito constantemente.
Concebida como ciência, a História precisa ser desvendada, na repartição das
humanidades, à luz de conforme justifica MORAIS, Apud DROYSEN, (2009, p.36-37)
quando salienta que
Ciência da História é o resultado de percepções empíricas, de
experiências e da pesquisa. [...} Todo empirismo se baseia na “energia
específica” dos nervos sensoriais, em que, por meio de excitação, o
espírito recebe não “cópias”, mas signos dos objetos do mundo exterior,
que produziram essa estimulação. Assim, o espírito humano desenvolve
sistemas de signos que, por efeito de correspondência externa,
apresentam os objetos, constituindo o mundo das ideias.

Até a chegada ao luminoso das manifestações do sagrado, da religião e porque
não, da ciência da religião, iremos percorrer o vasto caminho proposto pela Nova História
Cultural. Todas, em seus questionamentos importantes sobre a necessidade de
identificação, entendimento para que, se possível, não haja a marginalização do fazer
historiográfico, nem de seu pesquisador. A prática e o método estarão presentes neste
processo, que lidará com inferências e referências, história oral, consoante ao que acentua
CERTEAU (1982) sem relativizar a história e nem a escrita histórica senão criamos um
estudo tendencioso à produção de verdades.
Iremos, portanto, trazer o que elucubrou CERTEAU (1982) sobre analisar
discursos, inclusive tratar o discurso do não-dito presente nesta manifestação do povo,
provocando o que o teórico traz em: acontecimento (recortar para ter sentido), fato
(preenche para criar sentido), condiciona (articula) e produz (soletra) para que se
semantize, ou seja se ofereça sentido ao proposto. Logo e com isto, o procedimento
narrativo da história será respeitado e seu fundamento como ciência, resguardado.
Lembrando, também, que “a narrativa histórica é representação, se ligada a um lugar
social, prática científica e escrita literária, CERTEAU (1982).
Assegurados os flancos teóricos acima citados precisamos debater e clarear alguns
conceitos narrados por BURKE (2005) cuja teoria sobre Cultura deverá ser explorada,
cultura material e imaterial, e também no que se referencia a Cultura Popular e Cultura
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Erudita. Mais uma vez entendendo que estas teorias deverão iluminar o objeto de pesquisa
e não ao contrário.
Passo sequente, iremos propor observação antropológica das Folias em
composição ao que assegura CANCLINI (1983) cuja criação de justaposição asseverou
as distinções entre Festa Camponesa tradicional e Festa urbana, com elementos
simbológicos extremamente aproveitáveis para esta pesquisa, mesmo levando-se em
consideração seu uso para festas e artesanatos de povos indígenas do México. Conquanto,
o que nos caberá nesta pesquisa é analisar o papel das culturas populares em seu aspecto
tradicional e religioso, na busca elucidada por Nestor Garcia Canclini e que será muito
debatida: a tentativa de relativizar a cultura popular tradicional tão somente por sua
teatralidade. Requereremos ativar debate importante, procurando entender a
movimentação entre o espaço urbano e rural e a política cultural que envolve este
consumo de cultura do povo. As lides levantadas por CANCLINI (1983) devem
permanecer vivaz para o processo cultural das folias, mesmo em que pese no debate a ser
travado sobre as influências e infiltrações, inclusive, dos processos de globalização e
capitalismo, evidentemente interferentes na cultura de um povo.
Impondo, talvez, uma dinâmica ousada, entendemos que é possível pensar o
trabalho hisórico a partir da cultura antropológica (determinado campo), pois neste
intento esta pesquisa se propõe.

1. AS TEORIAS E AS FOLIAS: DIÁLOGOS POSSÍVEIS
Consoante a diversas pesquisas realizadas por inúmeros estudiosos, observamos
que as várias formas de manifestação religiosa ocupam não somente um espaço na
historicidade das pessoas, mas também fazem parte do conjunto de saberes que compõe
a memória de um povo. Nessa perspectiva, entendemos que sujeitos sociais se inscrevem,
são constituídos e interpelados por ideologias religiosas não apenas para a resolução de
problemas e angústias de ordem espiritual, mas também como meio de socialização ou
preservação de tradições, as quais fazem emergir uma memória coletiva, em que cujo
entendimento há de se pensar que

Não basta reconstituir pedaço por pedaço a imagem de um
acontecimento passado para obter uma lembrança. É preciso que esta
reconstituição funcione a partir de dados ou de noções comuns que
estejam em nosso espírito e também no dos outros, porque elas estão
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sempre passando destes para aqueles e vice-versa, o que será possível
se somente tiverem feito e continuarem fazendo parte de uma mesma
sociedade, de um mesmo grupo (HALBWACHS, 2013, p. 39).

A identidade representa uma forma de se reconhecer próximo a uma variedade de
afiliações coletivas. Há uma característica essencial presente em qualquer identidade: é
necessariamente a visão que o ator em questão tem de si mesmo. Ela existe ou não, não
há a possibilidade de estar latente e ser desperta. Tampouco pode ser presumida por
características objetivas. A identidade é percepção (GREENFELD, 1998, p. 22).
Há-se, porém, de provocar uma reflexão, para não se banalizar o aspecto religioso
e nem cair no detrimento dos conceitos desenvolvidos para o estudo do folclore ou da
cultura popular. Para isto, entendemos a importância do uso do que Moita Lopes (2006)
orienta como “valor de verdade”, conceito que nos leva a questionar a aplicação e uso de
cada forma de expressão, respeitando a sua proporção, ou seja, até onde vai o folclore ou
cultura popular e em que lugar fica o elemento religioso?
Os saberes folclóricos e religiosos de um grupo social ou folclore se constituem
como um terreno de investigação que ocupa um lugar importante nas Ciências Humanas
desde que a cultura popular passou a ser debatida. Para diversos autores, porém, a
delimitação que se faz para definir o que seja a cultura popular é equivocada, pelo fato de
que popular não é necessariamente algo do povo, já que a cultura de massa pode também
ser muito popular. Nessa esfera, Canclini (1989) e Chartier (1995) entendem que o
popular não é uma categoria fixa, que mostra os diversos aspectos da cultura do povo,
mas uma categoria que precisa ser analisada de forma reflexiva, para poder captar o que
é efetivamente popular num determinado tempo histórico. Segundo Canclini (1989),
todas as culturas possuem formas próprias de organização e características que lhes são
intrínsecas. Considerou o consumo como uma das principais características da cultura
contemporânea e chamou a atenção para a existência do valor dos signos e do valor dos
símbolos.
Nesse sentido, pretendemos nesta pesquisa assumir essa perspectiva e lançar o
olhar sobre as Folias de Reis e de outros santos, manifestações religiosas do catolicismo
na região de Morrinhos, de forma a investigar seu aspecto popular, folclórico, religioso,
de modo a compreender suas formas de manifestação e sua inserção no contexto cultural
da atualidade, bem como refletir sobre a folia de Reis sobrevive aos dias atuais.
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Importante que seja clareado, historicamente, as Folias de Reis, e em alguns
lugares conhecidas como Reisados, com surgimento na Europa, provavelmente na Itália,
de uma forma primeira chamada de Befana, levada para Portugal, e pelo processo
colonizador, trazida ao Brasil. As folias de reis tinham um intuito, como tem até hoje, de
reproduzir, por teatralidade, um aspecto religioso: a saga da visita dos Reis Magos ao
Menino Jesus. Com uma forma de lamúria ou cântico, que remonte tal feito. A visitação
ao menino Deus foi adaptada e colocada como o aspecto simbológico e ampliada para
diversos santos da fé católica.
Para tanto, partindo-se do princípio de que a Folia se constitui como um
patrimônio imaterial e cultural da região, temos como um importante anseio empreender
uma catalogação das unidades culturais significativas das Folias na cidade de Morrinhos,
de forma a investigar seus aspectos culturais, linguísticos, religiosos e históricos.
Neste Brasil Central, e mais particularmente em Goiás, temos em nossa formação
intensas formas do que Câmara Cascudo em seu Dicionário do Folclore Brasileiro 2005
(2005) definiu como “cultura imaterial”, estando relacionada com os elementos
espirituais ou abstratos, por exemplo, os saberes e os modos de fazer. Seguidos a isto
implementou-se para o homem, ser gregário, o termo “literatura oral”, definição que
contempla manifestações da língua, como causos, rezas, benzeções, curandeirias,
ladainhas e lamúrias. Estas duas últimas a bem do que se propõe esta pesquisa.
A grande questão deste intento está no desacordo em se banalizar uma cultura tão
forte e intensa, em detrimento, inclusive, de um processo de modernidade de um povo,
motivando com isto, a inquietação
Mas para que se importar com catalogar as folias, analisar seus aspectos históricos
e linguísticos?
Acreditamos ser relevante um estudo sobre este Brasil que se tornou
predominantemente urbano, embora permaneça com a raiz mais profunda no meio rural,
supostamente e a ser verificado em diversas manifestações de sua cultura imaterial e, por
isso, pretendemos lançar um olhar analítico para as Folias. Na região sul de Goiás,
escolhemos a cidade de Morrinhos como um recorte geográfico, por contar com um
número representativo de Folias, dos mais variados santos, perfazendo em todos os
períodos do ano sua “via sacra”, com a finalidade de levar, através da representação e do
simbolismo, o aspecto da fé, em suas mais diversas manifestações.
Temos que citar, com denodo, a importância e a necessidade de identificar e
catalogar as Folias, uma vez que por ser imaterial, esta cultura tende a fundir-se, a
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readequar-se e até a adaptar-se, infundindo assim em uma quebra do que se criou como
original, recriando, sem sombra de dúvidas, a cada momento, uma cultura renovada. Há
esta preocupação, uma vez que as Folias são, geralmente, compostas por pessoas de mais
idade, o que acarretaria problemas naturais de captação e preservação de informações.
Na região de Goiás, as Folias têm uma força expressiva de aglutinação, que une
pelo valor da religiosidade contida em todos os seus atos, no que tange a representações
simbólicas e até mesmo na gastronomia. Esta última com muita intensidade, pois, como
na maioria das festividades populares, o aspecto gastronômico é uma presença marcante.
Variando, inclusive, nas folias de alguns santos. Com particularizações de cardápios e
formas de representação, nação afora. Vale ressaltar que há diferentes formatos de folias.
Em alguns lugares conservado o nome de reisados, espalhados por todo o Brasil. Em
pesquisas prévias, pudemos apurar a presença de folias/reisados em todas as regiões do
país. A efeito, em Casa Grande e Senzala, Freyre (2001) apresenta a seguinte ilustração:
“A religião tornou-se o ponto de encontro e de confraternização entre as duas culturas [...]
o senhor e o escravo, o rico e o pobre, e nunca uma instransponível ou dura barreira”.
(FREYRE, 2001, p. 410)
Nessa perspectiva, este estudo se propõe analisar as Folias de Reis e de outros
santos na região de Morrinhos, abordando seus diversos aspectos históricos e linguísticos
(mas que são atravessados também por diversos outros saberes, como culturais,
religiosos, políticos), de forma a compreender a força dessa tradição que, nesta região,
pertence aos festejos rurais, reforçando sua riqueza simbólica, ainda que no contexto de
uma sociedade altamente urbanizada e midiática.

2. ENTENDENDO AS FOLIAS EM SEU ESTADO DA ARTE

Este projeto pioneiro, ao menos nesta perspectiva específica, justifica-se por
tornar público o que é visto no cotidiano da cidade de Morrinhos. As folias são uma
presença constante para nossa sociedade. As festividades religiosas feitas pelas folias
remontam quase um século de uma tentativa de passar de geração para geração uma
cultura de fé para a posteridade.
Essas manifestações tradicionais do catolicismo popular poderão ser analisadas
pelo referencial que trata da cultura popular para a reflexão sobre os sentidos e
significados que a manutenção dessas práticas religiosas, notadamente das folias,
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adquirem em diálogo com a sociedade atual, essencialmente marcada pela hegemonia dos
múltiplos meios de mídia e pela modernização também das formas de expressão religiosa
(por exemplo, a utilização dos sistemas de rádio, TV e internet para divulgação e
crescimento da religião).
Vale o entendimento que
São malhas diversificadas de um catolicismo, ou poder-se-ia
mesmofalar em catolicismos. Há um catolicismo “santorial”, umcatoli
cismo “erudito ou oficial” [...] O catolicismo santorial, para usar uma
expressão de Cândido Procópio Camargo, é uma das formasmais tradi
cionais de catolicismo presentes no Brasil desde o período da
colonização. Tem como característica central o culto aos santos. Foi
este culto que marcou a peculiar dinâmica religiosa brasileira, de caráter
predominantemente leigo seja nos oratórios, capelas de beira de estrada
e santuários (TEIXEIRA, 2009, P.19-20)

Contudo careceremos de muito cuidado e trabalho, para que seja resguardado o
caráter simbológico e de manifestação de fé das folias.
Esta pesquisa tem como proposto trazer à luz e evidência um aspecto muito
importante de nossa cultura imaterial, que por muitas vezes se materializa nos objetos de
uso das folias, a que se deve um olhar muito afetivo para tal.
Como diversas, senão, todas as atividades racionais e sistemáticas esta propositura
de estudo promove ao pensamento de se catalogar o maior número possível de folias, ao
véu de sua historicidade para o município de Morrinhos, bem como analisar os cantos em
seu processo de trovas cantadas nas lamúrias, procurando documentar os versos cantados
e sua simbologia dentro do rito das folias e de seu giro.
Perfeitamente concatenados à linha de pesquisa sobre Cultura, Religião e
Sociedade, as dinâmicas da história cultural serão uma constante para este trabalho, com
ampla visão das manifestações religiosas católicas, vistas nas folias, lidando com o
imaginário e saber coletivo, em suas crenças, festividades e ritos.

3. AS MÚLTIPLAS POSSIBILIDADES DA TRADIÇÃO DAS FOLIAS

Para esta pesquisa recorremos aos estudos sobre as dinâmicas entre tradição e
cultura, nos firmaremos nas pesquisas de Eric Hobsbawn e Terence Ranger, que faz
tratado básico sobre A invenção das Tradições, 1984.
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Em sequência nos apropriaremos do entendimento de Clifford Geertz, extraindo
de suas teorias a possível Interpretação das culturas. 1989, altamente contribuinte para a
eficiência desta pesquisa.
Com os aspectos linguísticos, lidaremos com Ingedore Grunfeld Villaça Koch, em
seu Inter-ação pela linguagem, 2007.
No tratamento das informações sobre Memória coletiva traremos as contribuições
de Jacques Le Goff, em seu livro História e Memória, 2003, que explora amplamente este
quesito proposto. Ainda no quesito Memória Coletiva teremos Maurice Halbwachs, 1990.
Gostaríamos de clarear informações sobre as festas e tradições do Brasil e para tal
feito traremos Mello Moraes Filho e sua obra Festas e Tradições populares do Brasil, de
1979.
Sobre as festas de cultura religiosa e tradição católica teremos a coleção Tessituras
do Cerrado, organizado pelos docentes do programa de mestrado em Territórios e
Expressões do Cerrado (TECCER, Anápolis – Goiás). Especificamente nos textos sob a
orientação de professora Maria Idelma Vieira D’Abadia.
Na interligação de toda a proposta e objetivos desta pesquisa calçaremos o
entendimento geral sobre crença católica, tradição, identidade e memória, nos
apropriaremos da teoria proposta por Carlos R.Brandão, em seu texto Crença e
Identidade, campo religioso e mudança cultural, In: SANCHIS, Pierre (org).
Catolicismo: unidade religiosa e pluralismo cultural, de 1992.
Especificamente no quesito das folias teremos o professor Jadir de Moraes Pessoa,
que em seu Saberes em festa – gestos de ensinar e aprender na cultura popular, 2005,
elenca informações importantes para se entender os ritos das folias e sua significação para
a manifestação de fé.
E para alinhar sobre a ritualística das festas populares da folia, mais uma vez nos
recorreremos ao pesquisador Carlos Rodrigues Brandão, em seus escritos sobre Memória
do Sagrado. Estudo de religião e ritual, 1985.
Para as técnicas eficientes de catalogação e execução da pesquisa iremos
proporemos o uso do livro Como elaborar projetos de pesquisa – execução, de Antônio
Carlos Gil.
Ressalte-se ser de cunho de biblioteca própria, este material apresentado, para o
iniciar da pesquisa. Inclusive a disponibilidade para acresce-la diante das necessidades
propostas na orientação.
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Intenciona-se, portanto, entender o porquê ainda nada foi proposto, nesta
magnitude, visto que a tradição das folias, remontam quase 100 anos em nossa região, e
a se contar no Brasil, há mais de 200 anos.
Pretendemos saber o porquê da possível marginalização da cultura de fé de um
povo, de um município, com maioria esmagadora Católica, e maioria significativa
autodeclarada como católica praticante, deixar uma forma de representação religiosa sem
o devido cuidado histórico-documental.
A se pensar pelo grande número de frequentadores das festividades, hipotetizamos
as festas populares como importantes, porém a classificação em sua importância para o
conceito de fé, interseção e outros, sendo colocados de lado, pelo paganismo da
festividade.
Provocaremos um pensamento sobre a memória coletiva e seus desdobramentos
no processo de aquisição de tradicionalidade da cultura imaterial de um povo.
Como se pretende notar as hipóteses que foram formuladas atenderão a uma linha
de pensamento convergente às elocubrações, muitas vezes empíricas, que envolvem o
plasma amplo das folias.
Diversas questões motivam esta pesquisa, todas elas levantadas a partir das
experiências vividas na participação das Folias que acontecem em Morrinhos, tanto as
realizadas nas comunidades rurais quanto as que já pertencem ao contexto urbano. Entre
essas questões, elencamos as seguintes, que já fazem parte das reflexões que alicerçam
os encaminhamentos desse projeto de pesquisa: I - A motivação dos movimentos de Folia
tem um caráter metafísico que lida com a fé? Ou a teatralização e o folclore são os
preceitos mais importantes? II - Como se dá a perpetuação e continuidade das Folias em
Morrinhos? III –É possível analisar o movimento cultural das Folias com um papel de
formador da identidade cultural de Morrinhos? IV - Podemos analisar as Folias a partir
das relações entre os conceitos de História, Cultura e Identidade? V - Podemos afirmar
que a Folia participa do pensamento social brasileiro? VI – Num diálogo possível entre
os conceitos de modernidade e tradição, haveria o contraponto das Folias e a
contraposição entre o “novo” e o “velho”?

CONCLUSÃO

A pesquisa qualitativa tem como pontos culminantes a análise, a interpretação e
a apresentação de resultados (PATTON, 1990). Assim, a análise dos dados coletados e
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selecionados para a pesquisa será feita através da triangulação desses dados, levando-se
em conta os instrumentos utilizados para a coleta.
A análise dos dados terá início já ao longo do processo de coleta desses dados, uma vez
que esse processo será acompanhado naturalmente por reflexões, anotações e outras
formas de registro das descobertas e constatações resultantes do trabalho de campo.
E foi neste intuito que a pesquisa se fez. Na observação de fatos e dados com
extrema relevância, cujo apelo se deu por fatores históricos muito conflitantes: a
participação efetiva do povo e o catolicismo institucional.
Ainda é uma pesquisa em fase inicial e precisa de maiores levantamentos, que
faremos a posteriori.
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REDES SOCIAIS ONLINE: FAKE NEWS E PÓS-VERDADE

José Natal de Camargo332
RESUMO: As redes sociais online (RSO) se tornaram a partir do advento da internet e
após a globalização um espaço que permite aos seus usuários a socialização através do
compartilhamento de dados e informações. A internet, se tornando universal e tendo o
seu acesso facultado a milhões de usuários dentro da sociedade moderna, permite que
pessoas, antes invisíveis e sem voz, possam se expressar através das redes sociais. O
presente artigo tem por escopo explorar as concepções de redes sociais online como
facilitador da propagação de noticias falsas e pós-verdades, bem como suas
consequências na sociedade. Assim, temos como objetivo estudar e analisar as
consequências das noticias falsas e pós-verdade que são difundidas através das redes
sociais online buscando subsídios nas obras de Zygmunt Bauman, Noam Chomsky. Pelo
exposto, verifica-se que o crescimento sem controle das Redes Sociais Online e a
facilidade de veiculação de notícias podem produzir alteração nas realidades dos fatos,
dando origem as noticias falsas e pós-verdade, que de forma objetiva e subjetiva podem
influenciar o pensar coletivo e individual trazendo diversos prejuízos ao homem,
enquanto indivíduo, e a todo sociedade que se veem a mercê destes fatos e de seus
divulgadores.
Palavras-Chaves: Redes Sociais Online. Noticias Falsas. Pós-Verdade

INTRODUÇÃO
As Redes Sociais Online fazem parte de um dos fenômenos formadores da
sociedade moderna, sociedade esta que é definida por diversos significados, moderna,
pós-moderna ou modernidade líquida, conforme afirma Zygmunt Bauman. Neste sentido,
conceitos e concepções são rapidamente criados e mais rapidamente desconstruídos, a
verdade dos fatos é disputada de forma e níveis diversos; no nível pragmático, no político
e filosófico. A satisfação instantânea é aceita como a única forma de termos segurança,
de conseguirmos superar o medo da insegurança, afirma Bauman:
“Se a satisfação instantânea é a única maneira de sufocar o sentimento
de insegurança ( sem jamais saciar a sede de segurança e certeza), não
há razão evidente para ser tolerante em relação a alguma coisa ou
pessoa que não tenha óbvia relevância para a busca da satisfação, e
menos ainda em relação a alguma coisa ou pessoa complicada ou
332
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relutante em trazer a satisfação que se busca” (BAUMAN, 2014,
Posição 3084).

Conforme Bauman, a satisfação deve ser rápida, fluída, não existe tempo para
uma análise crítica, e a satisfação no mundo moderno normalmente está vinculada ao
consumismo, quer seja de produtos ou de informação.
Para as redes sociais online (RSO) que buscam uma ascendência no mundo
digital, a veracidade dos fatos em si não é significativamente importante, o que realmente
importa é ratificar uma realidade factual de forma rápida, mesmo que alterada, deturpada.
O relevante é que sirva aos interesses daqueles que detém o poder do discurso e que os
fatos atendam e satisfaçam os receptores do discurso.
Os fatos podem ser alterados em tal magnitude que podem até não existirem, o
que neste sentido podemos inicialmente classificá-los de notícias falsas ou “fake news”.
Na hipótese destes fatos existirem, podê-los-iam ser de tais maneiras alteradas que os que
tomarem conhecimentos destes fatos seriam influenciados a acreditarem em
acontecimentos que não refletirão a realidade, mas sim os interesses de quem os
produzem. Os fatos sofrerão alterações de forma a estruturar o sujeito receptor do
discurso, manipulando seus sentimentos, desejos e frustrações, que o impossibilitará de
realizar uma análise crítica do que lhe será ofertado como uma verdade. Este tipo de
manipulação dos fatos está sendo chamado de pós-verdade.333

As notícias falsas e a pós-verdade não são fenômenos da atualidade, eles sempre
existiram e fazem parte da história, o que ocorreu com o advento da internet é que a
possibilidade de propagação e de influência destes fenômenos cresceu de forma absurda,
visto que seu controle é extremamente difícil mesmo quando o Estado tenta controlá-los.
Nesse viés, o historiador americano Robert Darnton, em uma de suas entrevistas ao Jornal
Folha de São Paulo, afirma:
“Os historiadores temos esse hábito irritante de dizer ao mundo que o
que as pessoas veem hoje como novidade sempre existiram […] E as
notícias falsas sempre existiram. Procópio foi um historiador bizantino
do século 6 famoso por escrever a história do império de Justiniano.
Mas ele também escreveu um texto secreto, chamado “Anekdota”, e ali
ele espalhou “fake news”, arruinando completamente a reputação do
imperador Justiniano e de outros”. (DARNTON, 2017).

333

Kindle version. Paginação irregular.

610

Na mesma reportagem o historiador afirma que as fakes news são um grande
problema e que mudaram a história da eleição americana elegendo Donald Trump,
Darnton enunciou.
“realmente que sem fake news, redes sociais e a nova mídia, Trump não
teria sido eleito. Noticias inventadas e tuites de Trump e de seus
seguidores circularam pelo país e tiveram efeito maior que mídia séria,
porque o público acredita nessas coisas”. (DARNTON, 2017).

Neste sentido, se as noticias falsas sempre existiram, se as verdades falseadas
eram propagadas e se estes fenômenos são tão importantes para a formação de um ideário
coletivo, um pensamento social, qual foi o fato motivador que resultou em sua valoração
na sociedade contemporânea?
Podemos destacar pelo menos um fator de suma importância, o surgimento da
internet e sua expansão. Através da difusão global da internet e a criação das RSO o
fenômeno das fake news e pós-verdade alcançaram patamares jamais imaginados, a
internet possibilitou a descentralização dos meios de informação e de comunicação.
Através das Redes Sociais Online, se desviou o eixo da mídia, antes
centralizadora e restrita aos grandes meios de comunicação. Com as RSO estes meios de
informação foram descentralizados e milhões de pessoas passaram a poder opinar e a
noticiar os fatos, contudo, se o espaço da mídia e processo de difusão das notícias se
tornaram mais democráticos, por outro lado, a facilidade em propagar informações se
tornou rápida e sem controle, o que facilitou a apropriação do discurso por pessoas sem
preparo e na maioria das vezes mau intencionadas. O pensador Humberto Eco tece
severas críticas a este novo fenômeno em entrevista:
“As redes sociais dão o direito de falar a uma legião de idiotas que antes
só falavam em um bar depois de uma taça de vinho, sem prejudicar a
humanidade. Então, rapidamente silenciados, mas, agora, têm o mesmo
direito de falar que um prêmio Nobel. É a invasão dos imbecis”.
(STAMPA, 2015, p. 2).

A sociedade moderna é uma sociedade que exige rapidez, para realização de
multitarefas, na sociedade moderna o tempo é sempre escasso e a presa necessária,
Zygmunt Bauman considera que a sociedade se tornou fluída, volátil, liquida, vivemos a
era das incertezas, insegurança, a contemporaneidade esta sendo construída através de
pilares frágeis, motivados pelo consumismo, apresenta ausência de referenciais morais e
políticos, um mundo de pessoas solitárias e que são responsabilizadas individualmente
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pelos fracassos e vitorias. Os relacionamentos são rápidos, líquidos, sem solidez,
instituições como a família, a nacionalidade, a religião são fragilizadas, o indivíduo tornase único, sozinho, as relações sociais viram mercadoria dentro de um processo que só
interessa o consumo, através das redes sociais o individuo pode em um momento ter
milhares de amigos e em outro pode excluí-los, desconectar ou bloquear estes amigos
virtuais, o Estado, a Política, os preceitos éticos e morais da sociedade perdem o valor, o
ser passa a cada dia a ser mais isolado, antissocial, ficando a mercê da sua própria sorte.

1- REDES

SOCIAIS

ONLINE

COMO

INSTRUMENTO

PARA

A

SOCIALIZAÇÃO DO DISCURSO

Redes Sociais existem desde que o homem, sentindo-se solitário, resolveu
conviver com outros seres humanos. A necessidade de se agrupar, de pertencer a uma
determinada rede social sempre fez parte do “eu” interior da raça humana.
Nesse sentido, as redes sociais antes do advento da globalização da internet eram
de variadas formas; seja a rede social familiar, do trabalho, do lazer, da religião. Apesar
de existirem várias redes sociais, estas tinham limitadores, quer seja os limitadores de
tempo, espaço e outros. Existiam limitações até mesmo pelo acúmulo ou não do capital,
de riquezas, os homens mais ricos, nobres, conseguiam conviver com mais redes sociais
que outros menos afortunados. Uma rede social do lazer, como exemplo um clube,
somente era acessível aqueles que detinham algum poder monetário, mesmo a rede
familiar, muitas vezes pela questão do tempo, espaço e do dinheiro, reproduzia a exclusão
dos mais pobres, visto que eram impossibilitados de realizar viagens, tinham que trabalhar
muito, sem possuírem tempo para visitas à outros familiares ou mesmo para sobreviverem
tinham que deixar a sua terra natal, eles não conseguiam se relacionar com suas famílias.
Uma das redes sociais mais importantes e talvez a que menos sofria com a questão
do tempo, espaço e o dinheiro, era a rede social religiosa, visto que normalmente não
exigia para a inclusão de seus membros que possuíssem posses, e habitualmente eram os
representantes desta rede social que procuravam dar condições de acesso, providenciado
o espaço, como templos, igrejas, e monastérios, aos mais necessitadas.
Com isso, é perceptível que as redes sociais apresentavam limitações que
impediam a comunicação até entre os próprios membros, o que foi consideravelmente
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modificado com a utilização da internet como mecanismo de ligação entre diversas Redes
Sociais e entre os seus membros.
Diferentemente de outras redes sociais ou mesmo as chamadas mídias sociais,
como a televisão e o rádio, as Redes Sociais Online são assim definidas em virtude da
nova relação que estas permitem entre o emissor e o receptor, a relação espaço tempo
nas RSO são reduzidas e a interação é praticamente imediata. O termo online quer dizer
em linha, ou seja, a RSO esta disponível o tempo todo, ao vivo, seu acesso é rápido,
fluido, pode abranger qualquer receptor e emissor. Os participantes de uma RSO estão
conectados, estão no mesmo espaço-tempo, são membros interagindo no ciberespaço.
As RSO são democráticas, não interessa a sua crença, a sua classe social, o seu
posicionamento político, por mais improváveis que sejam as suas ideias, sugestões ou
desejos, você como receptor e emissor pode ouvir e ser ouvido, e o mais importante é que
você pode influenciar e ser influenciado, não existe limitações quer seja intelectual ou
moral, você pode opinar livremente, as regras quer sejam morais e técnicas, acadêmicas
ou religiosas, não impedem o emissor de exprimir os seus pensamentos e o receptor de os
ouvir, as opiniões, desejos, frustrações, vontades são difundidas de forma quase infinitas
e praticamente sem controle, são apenas de responsabilidade do emissor e aceitas ou não
pelo receptor. Parece, a priori, que as RSO surgiram para criar um novo paradigma, quer
seja político ou de relacionamentos, e que estes novos paradigmas são altamente
democráticos, desvinculados de qualquer estrutura, de qualquer regime de poder,
aparentemente livres e desregulamentados. As RSO são dinâmicas, rápidas, fluidas, as
trocas de experiências, informações entre os usuários são numerosas, e são estas trocas
de informações e influências que as mantém..
As RSO se apropriaram da internet e de sua expansão mundial, a internet
globalizou e sua utilização torna-se, comum e acessível, para quase todos os seres
humanos. A cada dia a internet fornece mais condições para que estejamos sempre
conectados, rapidez e fluidez são os valores para os usuários, utilizar da internet se torna
mais popular. Os planos para que as pessoas, físicas ou jurídicas, possam usufruir da
internet e de suas facilidades, tem ficado a cada dia mais barato e acessíveis, até mesmo
para uma camada mais pobre da população ou mesmo para pequenas e micros empresas.
A internet populariza-se, com um alcance global, estando presente nas regiões mais
remotas do planeta, territórios em que certamente uma rede social não virtual seria muito
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difícil. Através da internet é possível que o internauta se conecte e passe a socializar-se
através das RSO, não existem fronteiras para o ciberespaço e seus usuários.
A facilidade da participação em uma RSO permite que dos locais mais distantes o
usuário se conecte e se sinta parte de algo maior, possibilitando a este usuário não só ser
o sujeito receptor, mas também ser o sujeito emissor do discurso, as interações são alheias
as fronteiras, as amarras governamentais, são livres e praticamente incontroláveis, até
mesmo por aqueles que detêm o poder do discurso, não existe mais as limitações do tempo
e do espaço, aparentemente é tudo muito democrático e libertário.
No entanto, não podemos nos deixar enganar por este discurso simplista,
passamos até a suspeitar que o controle do “grande irmão”, parafraseando (Orwell, 2014)
em sua obra icônica 1984 já não existe e que os detentores do poder de dizer o discurso
perderam o poder de influenciá-lo, ledo engano, pois se as interações sociais evoluíram,
se a sociedade evoluiu a ponto de tornar-se líquida, os que detém o poder do discurso
também o fizeram e agora com outros meios procuram minimizar as liberdades que a
internet trouxe, o desejo de impor o discurso no pensar coletivo ainda subsiste, os jogos
de poder são reais, somente mudaram os campos e as estratégias de atuação.
A internet é o meio condutor para o avanço das RSO, mas outros fatores também
são convergentes para o seu crescimento, razões quais sejam, subjetivas ou objetivas, a
sociedade e seus temores, angustias, sentimentos, que estão cada vez mais presente em
especial na modernidade líquida, conforme Balman:
“O título de um artigo apresentado em dezembro de 1997 por um dos
analistas mais incisivos de nosso tempo, Pierre Bourdieu, é “ Le
précarité est aujourd!hui partout”!. O titulo diz tudo: precariedade,
instabilidade, vulnerabilidade, é a característica mais difundida das
condições de vida contemporâneas ( e também a que se sente mais
dolorosamente). Os teóricos franceses falam de précarité, os alemães,
de Unsicherheit e Risikogesellschaft, os italianos, de incerteza e os
ingleses, de insecurity – mas todos têm em mente o mesmo aspecto da
condição, experimentada de várias formas e sob nomes diferentes por
todo o globo, mas sentida como especialmente enervante e deprimente
na parte altamente desenvolvida e próspera do planeta – por ser um fato
novo e sem precedentes. ”(BAUMAN, 2014, Posição 3008).

A sociedade está vivenciando uma época de incertezas, de liquidez, de
sentimentos conflitantes, insegurança, e estes sentimentos são fatores subjetivos que
influenciam no crescimento das RSO. No entanto, além deles, temos os fatores objetivos
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como a facilidade do acesso pelo surgimento de novas tecnologias, tais como; tablets,
microcomputadores, e especialmente o celular.
No mundo moderno, pós-moderno ou liquido, um fator importante para a difusão
das RSO que podemos evidenciar é tecnológico. Os computadores caseiros foram a
primeira revolução, os usuários passaram a poder ter em sua própria casa um instrumento
de conhecimento, os chamados micro computadores, depois vieram os notebooks, os
tablets e finalmente ou apenas por enquanto, o instrumento que podemos considerar como
o maior facilitador para o crescimento das redes sociais online, o celular, com suas várias
funções e utilidades, o mundo agora estava em suas mãos.
O advento do celular permite que você seja receptor e emissor com uma facilidade
jamais pensada, literalmente você tem o mundo em suas mãos, a conexão torna-se real,
viva, fluida e rápida, as informações dos acontecimentos são instantâneas, as opiniões
sobre os fatos também, e agora você “ser social” faz parte não somente como receptor,
mas como emissor do discurso, de opiniões, de verdades ou versões da verdade, a
depender de seus interesses e sentimentos.
As condições para um emaranhado de criações de RSO estão postas, existe o
desejo de repassar as notícias e, principalmente, de receber, conhecer estas informações.
O desejo de conhecer as informações é o desejo da fluídez, da rapidez, que estas
informações sejam rápidas, fluidas, instantâneas, para Bauman acabou o tempo do longo
prazo, estamos vivendo a era da fluidez em que, segundo o filósofo:
“Não se ganha muito com considerações de “longo prazo”. Se a
modernidade sólida punha a duração eterna como principal motivo e
principio da ação, a modernidade “fluída” não tem função para a
duração eterna. O “curto prazo” substituiu o “ longo prazo” e fez da
instantaneidade seu ideal último. As mesmo tempo em que promove o
tempo ao posto de contêiner de capacidade infinita,a modernidade
fluida dissolve – obscurece e desvaloriza – sua duração”. (BAUMAN,
2014, Posição 3080)

Uma das maiores qualidades atribuídas as redes sociais online é sua rapidez em
repassar aos receptores as informações, e esta qualidade foi verificada pelos que detém o
poder do discurso, o que, por isso mesmo, está tornando esta qualidade um problema
enorme e trazendo consequências devastadoras. A rapidez e fluidez das informações são
necessárias para que se tenha a possibilidade de manter os receptores em constante êxtase
e expectativa, os fatos, os repasses dos acontecimentos, devem ser diários e volumosos
de forma a impossibilitar ao receptor do discurso não somente checar a sua veracidade
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mas também impossibilitar uma análise mais crítica a respeito das informações, entramos
na era das notícias falsas, “fake news” e da pós-verdade.
2-

NOTÍCIAS

FALSAS

“FAKE

NEWS”

E

PÓS-VERDADE

COMO

INFLUENCIADORES DO DISCURSO
Fake news é uma expressão da língua inglesa cujo significado pode ser traduzido
como “noticias falsas”. Trata-se de informações noticiosas que não dizem respeito à
realidade, mas que mesmo assim acabam sendo compartilhados pelas pessoas na internet,
principalmente nas redes sociais, como se fossem verdadeiras. A pós-verdade se
diferencia das notícias falsas (fake news) por ser um fenômeno de viés cognitivo, no qual
o individuo recebe determinada informação e esta informação está revestida de intenções
e apelos emocionais, de forma que o receptor da mensagem reaja em conformidade com
suas crenças, suas emoções, aceitando o fato noticiado como uma verdade, mesmo que
seja a sua verdade, independente dos fatos reais que estão ligados a aquela informação.
Para Noam Chomsky a pós-verdade é um fenômeno perigoso e é ele que
transforma as noticiais falsas “fake news” em fatos que motivam diversas pessoas a
tomarem decisões, para Chomsky:
“Pós-verdade é o que se denomina como distorção deliberada que se faz
da realidade com o objetivo de moldar a percepção e as opiniões das
pessoas. É um tipo de visão que se difunde principalmente através dos
meios de comunicação e das redes sociais. Seu objetivo é o de
manipular a opinião, euma de suas ferramentas básicas são as’ fake
news”, ou notícias falsas (Chomsky, a mente é maravilhosa, 2020).

O termo foi utilizado pela primeira vez em um artigo de Stive Tsich, publicado
em 1992 na revista The Nation, no qual ele falava sobre a primeira Guerra do Golfo.
lamentava que “nós como povo livre, decidimos livremente que queremos viver em uma
espécie de mundo da pós-verdade” (Alves & Bolesina, 2019), ou seja, um mundo no qual
a verdade não é mais tão importante ou relevante.
A diferença básica entre as notícias falsas (fake news) e o fenômeno da pós-verdade
é o fator emocional. As emoções são direcionadas ao entendimento pessoal, as suas
crenças, e é isto que se faz necessário para que o individuo acabe acreditando naquilo que
melhor satisfaz os seus desejos, como afirma o historiador Leandro Karnal “ a pós-verdade
tem origem em um viés subjetivo” (Karnal, youtube, 2017), a crença em algo, o desejo que
uma determinada verdade seja correta é que direciona o sujeito receptor do discurso a
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acreditar no que lhe foi relatado, e esta crença o leva não só a acreditar na sua verdade mas
também a propagar para outros sujeitos, que também por determinados desejos e objetivos
irão continuar com o ciclo vicioso, relegando os fatos e os acontecimentos a achismos
muitas das vezes ideológicos.
Assim, partindo de um pressuposto que as mentiras sempre existiram na sociedade,
e que a mentira não foi originada pela pós-verdade, mas que ao contrário, a pós-verdade é
que faz parte da mentira, surge o incomodo questionamento sobre o porquê do surgimento
desta questão e porque esta questão se torna tão relevante nos dias atuais. O mundo mudou
e a sociedade moderna se tornou liquida, que na definição de Bauman a modernidade é
liquida no sentido de que suas subjetividades são mais eloquentes e suas necessidade mais
abrangentes e de difícil solução, o ritmo das transformações sociais é acelerado, não há
uma certeza do presente, gera-se angustias com o futuro e o ser social passa a ser pautado
pelo individualismo e pelo consumismo, vive-se um momento da história em que tudo é
imprevisível, com o enfraquecimento das instituições, os valores que anteriormente eram
sólidos e duradouros, e nos proporcionavam uma maior sensação de segurança e
durabilidade, passaram a serem efêmeros, fluidos, imprevisíveis, produzindo uma sensação
de insegurança e medo, o ritmo da mudança é a cada dia mais veloz e opressivo, para
Bauman:
“Flexibilidade é a palavra do dia. Ela anuncia empregos sem segurança,
compromissos ou direitos, que oferecem apenas contratos a prazo fixo
ou renováveis, demissão sem aviso prévio e nenhum direito à
compensação. Ninguém pode, portanto, sentir-se insubstituível – nem
os já demitidos nem os que ambicionam o emprego de demitir os outros.
Mesmo a posição mais privilegiada pode acabar sendo apenas
temporária e “até disposição em contrário”. (BAUMAN, 2001, Posição
3023)

Para Bauman (2001), na falta de segurança de longo prazo, a “satisfação instantânea
parece uma estratégia razoável. O que quer que a vida ofereça, que o faça hic et nunc no
ato”.
A modernidade sugerida por Bauman é a modernidade liquida e os fatos procuram
acompanhar esta transformação, os fatos passaram a ser rápidos e mutantes, bem como a
sua propagação e divulgação, a rapidez de dizer o fato faz par com a necessidade de se
conhecê-lo, a necessidade que tem o receptor de fazer parte deste conhecimento. As
notícias, os fatos passam a ser propagados em uma velocidade nunca antes vista e com um
volume jamais pensado pela imaginação humana. A sede de informações e de atualizações
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destas informações a cada dia se fazem mais necessárias e urgentes, se existe uma verdade
uma certeza, ou até mesmo se os fatos existiram ou não se tornaram irrelevantes, cada um
faz a sua verdade e a difunde conforme lhe interessa, a modernidade é liquida, não existe
tempo para reflexões, a veiculação dos fatos, das notícias, verdadeiras ou não, se tornam
irrelevantes, o importante é quem publica primeiro, o volume dos acontecimentos surgem
em tal magnitude e com tal rapidez que não conseguimos verifica-los, é mais cômodo
acreditar nos fatos conforme a nossa conveniência, a verificação da veracidade torna-se
praticamente impossível e muito dispendiosa, mal conseguimos ler a manchete quanto mais
o seu conteúdo.
A mentira não surgiu recentemente, mas a perca da capacidade de averiguação ou
o desejo de não reconhecer determinados fatos, ou mesmo o desejo de acreditar em uma
verdade individual é mais recente. A capacidade de verificação dos fatos em virtude da
rapidez e do volume está a cada dia mais difícil, o que possibilita a divulgação ampla de
uma mentira, a busca frenética pela informação e pela primazia de ser o primeiro a repassar
os fatos tornam a disputa desleal, cada qual procura, sem ter os cuidados necessários em
checar estas noticias e sua veracidade, divulgar os fatos, o que importa é divulgar e
propagar os fatos em primeira mão.
As RSO levam considerável vantagem nas divulgações dos fatos, pois seus
divulgadores, por não possuírem limitações de ordem legal, moral, ética, são mais rápidos
em realizar a divulgação dos fatos do que as mídias tradicionais, como o rádio e a televisão.
Visto que estes meios de divulgação têm diversas limitações de ordem legal, moral e ética,
os grandes meios de comunicação são obrigados a realizar a checagem dos fatos e somente
podem divulgá-los depois que foram checados e provados.
CONCLUSÃO
O ser humano desde há muito tempo passou a viver em sociedade, foi o inicio da
constituição, formação de redes sociais, anteriormente as redes sociais tais como a
família, a fabrica, o lazer, a religiosa eram redes sociais limitadas pelo tempo e pelo
espaço, o que dificultava e fazia com que estas redes sociais não fossem compostas por
numerosos indivíduos, as influências exercidas e sofridas também eram limitadas e
normalmente minimizadas quando o influenciador era o ser individual. As redes sociais
sofriam influencias, mas estas eram realizadas através do Estado, dos Poderosos e Ricos
e da grande mídia, o ser enquanto ser individualizado sofria influencias de diversas
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estruturas e não tinha através de seu discurso possibilidade de influenciar, de ter o seu
discurso propagada, ou seja, de ser ouvido.
O advento da internet e sua expansão, globalização, trouxe como consequência a
criação de redes sociais online ( RSO), redes estas que minimizaram as limitações do
tempo e espaço e democratizaram o poder de dizer o discurso. O discurso passa a ser
globalizado, passa a ser acessível a um numero enorme de emissores e receptores, o
discurso pode ser realizado por uma infinidade de indivíduos, democrático, rápido, fluido,
o ser como ser individual tem finalmente a possibilidade não só de receber o discurso mas
também de emitir, agora pode ouvir e falar o discurso. As redes sociais online podem
corretamente serem consideradas como um fenômeno bom e democrático, pois permite o
direito a voz para indivíduos que antes eram invisíveis, mudos, inertes perante as
estruturas que comandavam o discurso, as redes sociais online dão o direito de falar,
exprimir a milhões de usuários.
As redes sociais online democratizaram o discurso, mas não ficaram imunes aos
jogos de poder, aqueles que sempre detiveram o privilegio do discurso já estão
novamente em campo, novas formas de influenciar o discurso estão sendo criadas, e
novamente as estruturas procuram alterar a natureza do discurso. Através das noticias
falsas (fake news), da pós-verdade estas estruturas procuram manipula-lo, quer sejam
através de perfis humanos, perfis falsos, perfis robotizados, as estruturas invadem o
mundo cibernético com discursos infindáveis e inumeráveis procurando através dos
falseamentos dos fatos e com a grande quantidade, dificultar a análise dos discursos.
O crescimento das RSO através de seus usuários, que agora detém o poder do
discurso, elevaram a níveis jamais imaginados o número e a variedade dos temas do
discurso, os receptores não conseguem e não tem o tempo necessário para a análise
devida do teor dos discursos, a sociedade contemporânea, como afirmado por Baumann
é a modernidade liquida, é a sociedade da presa, da fluidez, dos sentimentos como
angustia e medo exacerbados pela falta de tempo, as relações são fluidas, rápidas, frágeis,
não existe tempo para a reflexão, o importante é o agora. A falta de tempo, a rapidez da
modernidade somada ao número elevado dos discursos, inviabiliza qualquer leitura mais
apurada, qualquer análise criteriosa, discute-se no máximo as manchetes, nunca o seu
conteúdo, sem o aprofundamento na análise do discurso, a influencia deste no receptor
se torna a cada dia mais fácil, através de discursos direcionados não necessariamente
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verdadeiros ou vinculados a fatos reais a estrutura com seus influenciadores humanos ou
robotizados consegue manipular os desejos do receptor.
O receptor este ávido e despreparado para receber os discursos, curioso com os
fatos, mas atarefado demais para analisa-los profundamente de forma correta, os que
desejam manipular o discurso se aproveitam da situação e utilizam de irrealidades para
forjar uma concepção própria de realidade.
Trava-se uma batalha, um jogo de poder, pois o discurso

deve ser livre,

desestruturado, o discurso deve se livrar das amarras do poder, mas por outro ângulo
também não pode ser utilizado pelas estruturas de forma falseada,

de maneira a

transforma-lo em uma ferramenta de dominação, a batalha não será travada nas
trincheiras, com tanques ou aviões supersônicos, as batalhas os jogos de poder serão
testilhados através das redes sociais, das redes invisíveis, globalizadas, conectadas, em
outra esfera de realidade, os jogos de poder serão disputados no ciberespaço.
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A INVENÇÃO DO FUTURO NO CINEMA: CULTURA HISTÓRICA,
MODERNIDADE E O INÍCIO DAS REPRESENTAÇÕES DE
FUTURO NO CINEMA DE FICÇÃO CIENTÍFICA OCIDENTAL

Juliana Barros Pettersen da Costa Vidal334
Resumo: Este texto tem como objetivo apresentar, em linhas gerais, o desenvolvimento
da pesquisa realizada no Mestrado em História da Universidade Federal de Goiás que
propõe analisar três películas de temática futurista datadas do início do século XX. A
análise tem como pressuposto teórico a possibilidade metodológica de transformar filmes
em documentos históricos, iniciada pela terceira geração da Escola dos Annales, a
aceleração singular do tempo na modernidade proposta por Koselleck (2006), a estrutura
narrativa tipicamente moderna presente no cinema (CHARNEY e SCHWARTZ, 2004) e
a caracterização do mesmo enquanto artefato histórico integrante da cultura histórica de
seu tempo (RÜSEN). A partir dessas premissas o objetivo é analisar, discutir e comparar
as primeiras representações do futuro no cinema ocidental e relacioná-las ao discurso de
expectativa de futuro hegemônico de sua época.
Palavras chave: cinema ocidental – modernidade –expectativa de futuro – cultura
histórica

Desde os tempos mais remotos o ser humano tende a questionar e intuir seu futuro
individual e a compartilhar um futuro com seus congêneres. Consultar os oráculos gregos
na Antiguidade era algo fundamental na cultura e na religião gregas. Eles ofereciam
respostas às inquietações individuais e orientavam as ações predizendo acontecimentos
futuros (BROAD, 2006). Na tradição chinesa, o I Ching ou Livro das Mutações cumpria
o mesmo papel orientador por meio de previsões e adivinhações acerca do porvir
(WALKER, 1993). As diversas formas de lidar com o tempo e com as projeções de futuro
transformavam a relação do homem com seu meio e seu modo de ver o mundo. No
período conhecido por Idade Média, o homem ocidental vivia a partir de uma
representação religiosa escatológica de mundo, numa contínua expectativa do final dos
tempos. A ininterrupta expectativa do fim do mundo tornou-se parte integrante da Igreja
Católica nesta época, perpetuando seu poder pela promessa da salvação e desde que essa
expectativa

permanecesse

indeterminável

poderia

ser

adiado

e

reformulado

repetidamente. Lutero, no contexto da Reforma Protestante, viu Roma como a Babilônia
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Prostituída, enquanto para os católicos o reformista era o próprio Anticristo, indiciando a
chegada do Juízo Final. A cada conflito, guerra civil e disputas religiosas as previsões
eram reinterpretadas, mas as novas situações e personagens não modificavam
essencialmente a profecia narrada pelo Livro de Daniel. (KOSELLECK, 2006)
Ao diferenciar a história sacra, a história humana e a história natural, Bodin
pioneiramente “transformou a questão do fim dos tempos em um problema de cálculo
astronômico e matemático” (KOSELLECK, 2006, p. 28). A partir de 1650, com advento
do Estado Absolutista, o cálculo político inaugurou uma expectativa de futuro
fundamentada racionalmente em probabilidades, denominada de prognóstico,
diferenciando-se qualitativamente das profecias cristãs e solapando a ideia de Juízo Final.
O que não significou que os prognósticos e as profecias não coexistiram, mas de uma
maneira geral o final dos tempos passou a ser considerado um evento longínquo e não
mais um acontecimento iminente.
Diferente da expectativa de futuro cristã, o prognóstico passa a engendrar a
direção em que se projeta como conseqüência do planejamento realizado por suas
próprias previsões. Apesar de no prognóstico racional o futuro aparecer de maneira
sempre inédita, as variáveis que faziam parte do cálculo das probabilidades eram
limitadas a um contexto político e a uma região. No entanto, o tempo ainda era estático,
pois se baseava numa “capacidade potencial de repetição” constituindo assim, “o caráter
circular de sua história” (KOSELLECK, 2006, p. 36). Somente com o advento da filosofia
do progresso o caráter atemporal da história foi substituído por uma forma singular de
aceleração que caracteriza a modernidade. “O futuro deste progresso é caracterizado por
dois momentos: por um lado, pela aceleração com que se põe à nossa frente, por outro
lado, pelo seu caráter desconhecido” (KOSELLECK, 2006, p. 36). O tempo acelerado e
sempre novo mostrava-se cada vez mais inesperado. “Desde então, tornou-se possível
transportar para a realidade histórica ficções...” (KOSELLECK, 2006, p. 37).
A partir do final do século XVIII, o futuro da História mostra-se disponível para
o debate, suscitando cada vez mais especulações e devaneios, misturando probabilidades
racionais, sonhos e desejos, abrindo-se, enfim, ao indeterminável potencial da imaginação
humana.
Com o avanço da ciência as possibilidades do futuro pareciam ilimitadas, a
aceleração do tempo surpreendia a cada movimento e com isso a idéia de progresso e o
otimismo em relação à infalibilidade da razão se constituíram em um traço característico
da Filosofia Moderna. Para Kant, mediado por sua idéia de razão prática, a História
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conduziria o homem por um caminho de progresso ilimitado, levando a um tempo onde
reinaria A Paz Perpétua335. Na Filosofia da História hegeliana a caminhada humana seria
nada mais do que o desenvolvimento progressivo da consciência da liberdade individual,
possível em sua plenitude apenas em uma sociedade organizada racionalmente, o que
coincidia, para ele, com o desenvolvimento do liberalismo burguês. Já para Marx, o motor
da história seria a luta de classes e sua conseqüência lógica conduziria sempre a uma
transformação revolucionária ou ao declínio de uma das classes. Utilizando também a
idéia de progresso, intuído do sentido evolutivo da História Universal, Marx entendia que
o desenvolvimento da grande indústria acabaria por simplificar o antagonismo de classes
e unindo a massa de proletários engendraria o declínio da burguesia, o que julgava como
inevitável a partir da elaboração de um sentido histórico racional (MARX, ENGLES
2001).
Não apenas na religião, na ciência e na filosofia o futuro aparecia enquanto objeto
de especulação e reflexão. As produções culturais e as representações artísticas seguiam
as idéias de futuro que se modificavam através do tempo. Seja o Apocalipse do Juízo
Final bíblico, as previsões sobre acontecimentos políticos e o otimismo do iluminismo, o
futuro sempre esteve presente no imaginário popular e se intensificou com a chegada da
modernidade.
Em 1770, Louis-Sébastien Mercier escreveu O ano de 2440, considerado por
Koselleck (2014, p. 121) como o primeiro romance futurista da literatura mundial. O
contexto histórico em que a obra foi produzida era de grandes transformações mundiais
possibilitando a transferência do pano de fundo espacial das narrativas utópicas para a
sua temporalização projetada num futuro imaginado. No período em questão os europeus
já tinham descoberto praticamente todo o globo terrestre, as colônias americanas já
começavam a se rebelar e o Absolutismo europeu iniciava um processo de crise
institucional (KOSELLECK, 2014). A dimensão temporal do futuro em sua nova
configuração moderna passava a ser “o espaço de desafogo para o qual a imaginação,
infinitamente reproduzível como o tempo, podia fluir livremente” (KOSELLECK, 2014,
p. 124). O futuro passava a ser representado na arte de forma inesperada como fruto da
própria consciência do autor, mas apesar de não verificável precisava desenvolver
continuidades temporais vinculadas ao presente e a uma forma de compreensão histórica
que envolvia uma escolha interpretativa do passado.
“Paz Perpétua” foi escrita por Kant em 1795 e revelava sua fé em uma paz permanente construída por
uma razão plena que superaria o poder através do progresso ilimitado da História Humana. (KANT, 1989)
335
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Para Koselleck (2014, p. 128), a utopia futurista de Mercier seria uma modelação
literária da filosofia progressista seguindo os ideais iluministas cultuados na época. As
instâncias religiosa, científica, filosófica, artística e cultural perpassam pelo mesmo
espírito de uma época, interpretando e se expressando cada uma a sua maneira. As
diferentes formas de conhecimento e narrativas não atuam isoladamente, mas
interpenetram-se e influenciam a construção e a elaboração umas em relação às outras,
assim como pertencem a seu próprio tempo e aos interesses que nele atuam.
A modernização, por meio de sua aceleração singular, trazendo sempre o novo e
o inesperado, modificou inevitavelmente o horizonte de expectativa do homem,
considerando a ampliação constante do seu espaço de experiência. Assim, os próprios
ideais e condições que possibilitaram seu desenvolvimento e caracterização acabam
sendo sobrepujados reiteradamente. A mudança e a superação constante do modo de vida
se tornaram parte integrante do novo homem moderno. Já era difícil acompanhar tantas
mudanças, novas formas narrativas deveriam surgir e o cinema aparece oportunamente
neste cenário.
O aperfeiçoamento do cinescópio de Thomas Edison realizado pelos irmãos
Lumière foi apresentado ao público em 28 de dezembro de 1895 e nomeado de
cinematógrafo. O breve filme “A Chegada do Trem na Estação” tinha apenas 50 segundo,
mas causou grande comoção num pequeno Café em Paris (JEANNE & FORD). O
cinematógrafo que era inicialmente considerado um passatempo para a massa de
iletrados, sendo desprezado pela elite intelectualizada, foi ganhando espaço até se
expandir democraticamente para entretenimento de todas as camadas sociais (FERRO,
1979, p.)
Na passagem do século XIX para o século XX, a Modernidade atingiu novos
contornos marcados pela velocidade das inovações tecnológicas, pela crescente
urbanização e a aceleração de circulação de pessoas e informações possibilitadas pelas
novas tecnologias. Tais mudanças modificaram completamente a vivência do homem. O
cinema aparece no final do século XIX entre essas inovações, junto ao telégrafo, o
telefone, a estrada de ferro e a fotografia, como personificação do século que se
anunciava, possibilitando a inteligibilidade das novas experiências efêmeras,
fragmentárias e singulares que se perfaziam no cotidiano do homem moderno.
Segundo Charney e Schwartz, o cinema “tornou-se a expressão e a combinação
mais completa dos atributos da modernidade” (2004, pg. 17). Os autores identificam seis
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elementos da modernidade que a caracterizam e especialmente a vinculam ao surgimento
e desenvolvimento da narrativa cinematográfica, são eles:

o surgimento de uma cultura urbana metropolitana que levou a novas
formas de entretenimento e atividade de laser; a centralidade
correspondente do corpo como o local de visão, atenção e estimulação;
o reconhecimento de um público, multidão ou audiência de massa que
subordinou a resposta individual à coletividade; o impulso para definir,
fixar e representar instantes isolados em face das distrações e sensações
da modernidade, um anseio que (...) chegou até o cinema; a indistinção
cada vez maior da linha entre a realidade e suas representações; e o salto
havido na cultura comercial e nos desejos do consumidor que estimulou
e produziu novas formas de diversão(CHARNEY e SCHWARTZ, 2004,
pg. 19)

Pensar o cinema como simples desenvolvimento de outras narrativas artísticas ou
evolução tecnológica não pode explicar a complexidade de sua estrutura e interligação
com a formação e caracterização da Modernidade. O cinema trata-se de um produto
comercial ligado a cultura de massas, à população e vida urbanas, a efemeridade e
movimentação, é uma forma de representação que se confunde com a realidade e uma
tecnologia que provoca respostas visuais, sensoriais e cognitivas em seus espectadores
(CHARNEY e SCHWARTZ, 2004, p.27). Todos esses elementos que constituíam a
construção da experiência moderna fomentaram o surgimento do cinema, sendo
indiscutível sua ligação embrionária ao fenômeno da vida moderna.
Tendo em vista a importância do cinema para a inteligibilidade e compreensão da
experiência moderna, a partir de qual premissa podemos dizer que uma narrativa
cinematográfica ficcional dá sentido à compreensão histórica de seu público? Souza
(2014) utilizando-se do conceito de cultura histórica rüseniano aborda como os filmes
atingem os espectadores e consolidam pontos de vista, estereótipos e ideologias,
contribuindo, há várias décadas, para tornar pública a história. Nesse sentido, o cinema
pode ser considerado como produtor de um conhecimento histórico socialmente
partilhado, no âmbito da cultura histórica, seja pelo poder de influência exercido sobre o
público, seja pela fórmula narrativa que utiliza. Saliba apud Souza (2014, p. 216) afirma
que “os media constroem os acontecimentos e tendem a homogeneizar o imaginário
social”. Segundo Rüsen (2015), a cultura histórica está diretamente vinculada à origem
do pensamento histórico na vida prática. A carência de orientação humana é permanente
e a cultura histórica situa os homens nas mudanças temporais, constituindo o mais alto
grau de realização dos sentidos articulados pela consciência histórica, abrangendo, assim,
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“as práticas culturais de orientação do sofrer e do agir humano no tempo” (RÜSEN, 2015,
p. 217).
Assim, tomando o conceito de Rüsen podemos considerar o cinema como artefato
da cultura histórica participando ativamente na formação da consciência histórica,
atuando na orientação da vida e da experiência modernas, podendo caracterizar e revelar
a expectativa de futuro de seus espectadores contemporâneos a sua produção.
Combinando os argumentos supramencionados, podemos dizer que a
Modernidade em sua aceleração singular, distanciando espaço de experiência e horizonte
de expectativa transportou a ficção para o futuro (KOSELLECK, 2006) e que o
surgimento da narrativa cinematográfica como forma discursiva mais eficaz em dar
sentido a experiência da vida moderna e como artefato histórico legítimo da cultura
histórica (RÜSEN, 2015) pode representar, quase se confundindo com a realidade
(CHARNEY e SCHWARTZ, 2004), a experiência coletiva do tempo. Assim, partindo
desses pressupostos a representação do futuro acabou sendo conduzida ao cinema, tendo
importante repercussão na expectativa de futuro dos homens espectadores-consumidores
do tempo de sua produção.
Considerando as relações promissoras entre cinema e história, que resultaram na
possibilidade metodológica inovadora dos filmes, ainda que fictícios, de serem
transformados em documento histórico nos propomos a analisar, discutir e comparar três
películas do início do século XX: Viagem à Lua (MÉLÈS, 1902), Metropolis (LANG,
1927) e Daqui cem anos (MENZIES, 1936) pretendendo a partir deles, compreender e
apresentar a expectativa de futuro do homem ocidental do início do século.
Os filmes escolhidos levam em consideração sua ampla divulgação, que os fez,
inclusive, chegar aos dias de hoje e o pano de fundo futurista que dá base a sua estrutura
narrativa.
O cinema começa a ser visto como fonte histórica em meados dos anos 1970, no
contexto da Terceira Geração dos Annales, tendo sido proposto pelo historiador Marc
Ferro (1971). No embalo das inovações metodológicas proposta pela Nova História, Ferro
constata que o filme é testemunha de seu próprio tempo, assim como qualquer outro
documento oficial. Segundo o autor, a câmara revela o funcionamento da sociedade,
constituindo uma contra-análise da mesma. “O filme é abordado não como uma obra de
arte, porém como um produto, uma imagem-objeto, cujas significações não são somente
cinematográficas. Ele vale por aquilo que testemunha” (FERRO, 1976, p. 203). A relação
entre Cinema e História, desde então, vem constituindo novos campos de pesquisa, ainda
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não esgotados. Podendo ser analisado enquanto fonte primária ou auxiliar. Constituindo
três categorias principais: o cinema na história (filme enquanto objeto da pesquisa), a
história no cinema (o cinema como interprete e produto de um discurso histórico) e a
história do cinema (estudos acerca dos avanços da linguagem e recepção dos filmes).
Ferro (1992) atribui ao Cinema uma natureza dupla, o que significa que enquanto
agente histórico interfere direta ou indiretamente na História e em contrapartida se realiza
como produto de seu próprio tempo. E como produto histórico é um “excelente meio para
a observação do ‘lugar que o produz’, isto é, a Sociedade que o contextualiza, que define
a sua própria linguagem possível, que estabelece os seus afazeres, que institui as suas
temáticas” (BARROS, 2014).
O século XX assistiu ao nascimento do cinema, a sua rápida difusão e aceitação
por um público que paulatinamente se expandiu alcançando todas as classes sociais
existentes. Desde então, assistimos nossa relação com o mundo modificar-se de maneira
a priorizar as narrativas audiovisuais como meio de mediação homem-tempo e homemmundo. Segundo Kornis (1992, p. 237), “não é possível ignorar o impacto causado pela
criação e difusão do cinema e outros meios de comunicação de massa na sociedade do
século XX”. A influência exercida pelo cinema já era percebida desde o início de sua
criação, sua popularidade e estrutura narrativa agregavam sentido ao novo homem
moderno em formação Somado a isso Marc Ferro destaca que em grande parte do mundo
o povo é formado cultural e politicamente pelas imagens, sendo que o cinema e a televisão
são as únicas fontes de acesso à informação. A tendência que se verifica de um modo
geral é que se passa
más horas em mirar la televisión o yendo al cine que no leyendo libros.
Esto hace que pocoo a poco, em nuestro cerebro la manera de
aprehensión de las cosas sean cada vez más una reacción de tipo
audiovisual que no la que había tradicionalmente. Em América, por
ejemplo, han calculado que se hace cincuenta veces más uso del medio
audiovisual que la lectura de libros (FERRO, 1991, p. 01)

A criação de novas tecnologias da informação, em especial a internet, assim como
a facilitação do acesso às produções cinematográficas conseguiram acirrar o processo de
integração global, o que reforça a importância que o cinema representa enquanto objeto
de pesquisas historiográficas. Não podemos ignorar o impacto que o cinema tem causado
no mundo contemporâneo. No entanto, concomitantemente, não podemos deixar de
examinar as suas condições de análise e as possibilidades metodológicas enquanto
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procedimentos indispensáveis. A especificidade da fonte cinematográfica deve ser levada
em consideração, assim como sua utilização problematizada.
Michèle Lagny em seu texto O Cinema como fonte de história, refletindo sobre
as possibilidades de utilização do cinema na pesquisa histórica, salienta que tanto a
imagem quanto a organização narrativa das películas são manipuláveis o que pressupõe
que se faça “uma análise ideológica dos filmes e em particular, a propósito da sua função
de propaganda, ligada aos efeitos especiais, mas, sobretudo ao enquadramento e à
montagem das imagens” (2009, p. 102). Estando hoje sob controle, principalmente, da
Indústria hollywoodiana, o cinema expressa-se enquanto fábrica de interesses de
multinacionais e grandes conglomerados econômicos. O investimento maciço no
desenvolvimento de tecnologias para aprimoramento dos efeitos visuais, qualidade das
imagens e para a distribuição e divulgação dos filmes é um dos indícios de que as
narrativas contemplam uma gama restrita de agentes sociais privilegiados com interesses
bem definidos.
Mas mesmo no início do século podemos perceber uma série de interesses
ideológicos de controlar o cinema por meio de narrativas nacionalistas. A disputa nos
Estados Unidos entre as produtoras de filmes nacionais e a produtora francesa Pathé é
reveladora da influência do cinema em seu público, além do interesse financeiro
percebido na distribuição das películas, o interesse ideológico era visível. Aos poucos os
títulos da Pathé eram censurados por não representarem o modo de vida americano e o
moralismo do homem de bem trabalhador. A formação do homem nacional passava pelas
telas dos cinemas e os Estados Unidos perceberam isso rapidamente freando a “influência
estrangeira indesejável e imoral” (ABEL, 2004, p.233) da francesa Pathé.
Na proposta ora apresentada não pretendemos considerar os elementos presentes
nas narrativas fílmicas enquanto testemunha isenta de seu tempo. Inseri-lo-emos no rigor
científico característico do processo metodológico historiográfico, reservada as
particularidades da tipologia da fonte ora trabalhada.
Segundo Lagny, apesar das imagens fílmicas não dizerem

grande coisa sobre realidade dos fatos, elas testemunham (...) a
percepção que dela temos, ou que queremos ou podemos lhe dar, em
um momento preciso, datado e localizado. Assim, emergem elementos
essenciais para compreender as representações que têm de seus papéis
os atores da vida política e econômica de um país. (2009, p. 102)
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E ainda a despeito dos interesses e intenções presentes nas narrativas, seus autores
deixam entrever lapsos e falhas no discurso pretendido. Segundo Ferro, a “câmara (...)
diz mais sobre cada um do que queria mostrar. Ela descobre o segredo, ela ilude os
feiticeiros, tira as máscaras, mostra o inverso de uma sociedade”. Uma sociedade que,
como diz Ortoleva (apud LAGNY, 2009, p.103), “não conhece a si própria”. Cabe ao
historiador desvelar, na medida de suas possibilidades, o invisível.
Além de considerar e analisar o discurso construído pelos produtores, deixando
entrever os seus interesses, é importante que levemos em consideração a recepção do
público e sua aceitação. Para Lagny, o cinema de ficção por ser predominantemente
conservador, acessando os modelos de longa duração, demonstra-se bastante profícuo
para refletir acerca da noção de representação (2009, p.105). O cinema possui vinculação
intrínseca com o imaginário social e as representações que se faz do mesmo. Para ser
compreendida pelos espectadores a película deve compartilhar uma determinada forma
de compreensão histórica, um modelo de interpretação do passado e uma construção
narrativa comum e semanticamente compreensível.
Analisando os filmes com temáticas nazista, Souza (2010) argumenta que

Os filmes (...) têm grande difusão e aceitação do público, por isso devese levar em conta sua inserção como artefato cultural que tem
relevância no âmbito da cultura histórica, pois influenciam
diretamente a forma como as ideias sobre o tema são formuladas e
partilhadas pela população em geral. (SOUZA, 2010, p. 223)

Em um esforço de argumentação de cunho analógico, trazendo essas
considerações para a seara dos filmes de ficção científica, cujo foco principal é retratar
uma realidade futura imaginária, ao mesmo tempo em que eles sofrem influência do
passado e sobretudo do presente para a construção de sua narrativa, tendem a consolidar
o imaginário social sobre o futuro, influenciando, por sua vez, o presente.
Dessa forma, ao mesmo tempo em que tais filmes ajudam a formar a expectativa
coletiva do futuro, eles contribuem para influenciar a realidade presente. Sob este aspecto,
os filmes de ficção científica (que retratam o futuro), tanto quanto os filmes históricos
(que retratam o passado), fazem parte da cultura histórica, sobretudo porque exercem
influência sobre a vida prática, orientando-a. Utilizando-se a linguagem de Rüsen (2007,
p. 75), pode-se dizer que representam uma “grandeza orientadora da vida humana
prática”.
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A título de exemplo, citamos um filme de ficção científica que retrata o colapso
ambiental do planeta, cujas causas são buscadas em fatos reais do passado e do presente,
deverá exercer influência no presente sobre os atores globais que temerosos da
concretização dessa “previsão” alarmante, buscarão tomar medidas concretas e práticas
para evitá-la.
Não se pode deixar de levar em conta que um filme e a capacidade de
convencimento de sua narrativa somente serão partilhados pela população em geral,
elevando-os, assim, a artefatos culturais situados no âmbito da cultura histórica, caso haja
grande difusão e aceitação de seu conteúdo.
Segundo Souza (2010, p. 227), “a partir do momento em que uma produção
cinematográfica permite uma interpretação do passado que explique determinada relação
com o presente e possibilite orientação histórica, ela está produzindo um conhecimento
histórico”. Os filmes de ficção científica permitem uma interpretação do futuro,
explicando determinada relação com o passado e o presente. Este esforço hermenêutico
possibilita uma orientação histórica e produz igualmente um conhecimento histórico
altamente difundido.
As temáticas futuristas são narrativas complexas que mobilizam a consciência
histórica manifestando uma determinada forma de interpretar o passado, compreender o
presente e de perspectivar o futuro, pois constituem-se visual e sonoramente, expressando
de maneira mais vívida um futuro consolidado através de uma linha temporal coerente
que considera o presente da produção enquanto passado e o futuro enquanto projeção
tornado presente. Os aspectos de mudanças e continuidades também são percebidos de
maneira intensamente clara e o sentido histórico mostra-se definido, alcançando de forma
dialética seu público.
O cinema produz e difunde sentidos sobre a história tendo, desta forma,
implicações na Cultura histórica. . “Nesse âmbito, (...) a exigência de fidedignidade ou
não de um filme em relação à história não é central, pois o foco se situa sobre como
determinadas leituras do passado realizadas pelos filmes atuam na vida prática” logrando
orientar os sujeitos sociais frente às mudanças de si e do mundo. Assim as representações
cinematográficas não precisam ser necessariamente pautadas pelo rigor científico para
poder interpretar o passado e expô-lo narrativamente.
Desta forma, não podemos afirmar, segundo esclarece Rüsen “que todas as formas
históricas de lidar com o passado são equivalentes”, é importante ressaltar a “função
cultural da ciência da história no âmbito de um exame geral dos resultados obtidos pela
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consciência histórica na vida humana” (2015, p. 218), sendo indispensável que a ciência
analise os discursos que integram o cinema, tendo em vista que o mesmo já se mostra
mais persuasivo e popular do que nunca. Expondo suas principais características e contraargumentando o seu modo de interpretação temporal que não se sustenta pelo modo
cuidadoso e sofisticado que caracteriza o pensamento histórico em sua modalidade
científica, as narrativas cinematográficas podem ser desvendadas e suas imprecisões
combatidas. Abdala adverte que “é preciso ter claro que sem a luz racional e crítica da
História sobre o passado, as sociedades humanas não lograrão sucesso (...) pois elas não
serão capazes de superar as insatisfações do presente simplesmente por não reconhecêlas” (2017, p. 40-41).
Assim, os filmes de temática futurista que analisaremos podem nos dizer acerca
da expectativa de seus espectadores, tendo em vista a sua ampla aceitação e difusão.
Sánchez (2007) numa tentativa de reunir os filmes-chave de ficção científica do século
XX traz os filmes Viagem à Lua de Méliès (1902) como primeiro filme de ficção
científica, dá um destaque ao filme Metropolis de Fritz Lang (1927) e também para o
filme Daqui cem anos de Menzies (1936). Sendo estes filmes, com temática futurista, os
mais importantes e significativos do momento histórico do pré-segunda guerra mundial.
Assim, a relevância para o publico já é demonstrada pelo simples fato de terem chegado
a te os dias de hoje e ser referido por especialistas do cinema como filmes chave para o
entendimento da sociedade moderna.
Em 1902, o ilusionista e cineasta francês George Méliès apresentou ao públlico
um marco do cinema Le Voyage dans la Lune (A viagem à lua). A película é considerada
a primeira de ficção científica, sendo Méliès o pai do gênero no cinema, e a primeira a
representar uma temática futurista. O filme é futurista, apesar de não revelá-lo
expressamente, em razão do próprio enredo que consiste em uma viagem espacial à Lua,
algo que ainda não era nem remotamente possível no ano de 1902. Assim, consideramos
Viagem à Lua o primeiro filme de temática futurista da história, trazendo-o enquanto
relevante para nossa análise de expectativa de futuro. A sua ampla distribuição também é
um fator importante para a escolha da película. Segundo Sánchez (2007, p.34), o filme
teve muito êxito na frança e suas cópias ilegais foram altamente divulgadas,
principalmente nos Estados Unidos. Seus traços surrealistas e fantásticos inspirados
vagamente nas obras de Júlio Verne (Da Terra à Lua) e H. G. Wells (Os primeiros homens
na Lua) apresentam um futuro bem humorado e otimista condizente com o entusiasmo da
época quanto às possibilidades do desenvolvimento tecnológico.
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Outro filme de temática futurista de grande repercussão no início do século XX
foi o clássico Metropolis de Fritz Lang, filme alemão de 1927. Será nosso segundo filme
de análise. O sucesso da película foi imediato na Europa e sua repercussão é notada até
os dias de hoje, muitos trabalhos de análise já foram feitos e muitas referências ao filme
aparecem em outros de ficção cientifica, principalmente no que remete à estética futurista
e a caracterização do robô Maria. O filme se passa no ano de 2026, onde as divisões de
classe são tão acentuadas que a classe mais alta vive na superfície, enquanto um grande
número de operários vive no subterrâneo, num regime de quase escravidão a um passo da
sublevação. Nesse cenário se insere um romance entre Maria, líder dos operários e Freder,
filho do líder da cidade. O romance faz com que ao final da película as duas classes
possam apertar as mãos e se reconciliarem. O epigrama do filme já adianta o final dizendo
que “o mediador entre a cabeça e as mãos deve ser o coração”. Sánchez esclarece, porém,
que não existe um crítico mais feroz da película que o próprio Frtiz Lang, segundo o
diretor não pode haver uma narrativa cinematográfica social que reconhece o coração
como a solução para as diferenças de classe, caracterizando a afirmação como um conto
de fadas (SÁNCHEZ, 2007, p. 42).
A terceira película a ser analisada é uma produção britânica de 1936, baseada e
roteirizada por H G Wells: Daqui a cem anos (1936) de William Cameron Menzies. O
filme se passa em três períodos no futuro, prevendo a Segunda Guerra Mundial e sendo
um filme de ode à razão e a ciência.
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A CONSTRUÇÃO DA IMAGEM DE MARIA AMABINI DE
MORAES (DONA FIICA) E SUA REPRESENTATIVIDADE NO
CENÁRIO FEMININO DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS (19201960)

Katiane Tavares da Silva Cunha336
RESUMO: A presente pesquisa tem como objetivo analisar a vida de Maria Amabini de
Moraes, a partir da construção de sua imagem e seus feitos na cidade de Morrinhos – Go. No
entanto, tem-se, também, o intuito de perpassar por ideários da historiografia sobre cultura e a
construção da memória no decorrer da História. A abordagem do projeto foi escolhida por se
tratar de uma figura feminina muito importante no cenário morrinhense devido a sua
contribuição para a sociedade em termos sociais, educacionais, políticos e econômicos, o que a
definiu como uma personagem dinâmica e caridosa. A problemática abordada é a busca da
compreensão de como uma figura que tanto fez pela cidade, tenha caído no esquecimento, ao
passo que poucas pessoas se recordam de seu nome ou de suas contribuições passadas.
Entretanto, essa problemática poderia ter a justificativa de Maria Amabini ser uma mulher em
um contexto relacionado aos homens, deixando-a a mercê de seu esposo, o Senador
Hermenegildo Lopes de Moraes. Para o bom desenvolvimento da pesquisa aprofundaremos nas
obras de José Afonso Barbosa para a compreensão do contexto histórico morrinhense da época.
No decorrer do trabalho, será utilizada fontes orais, fontes documentais, Jornal Liberal (a partir
de 1949), encontrado no Instituto de Pesquisa e Estudos Históricos do Brasil Central (IPEHBC),
em Goiânia (GO).
Palavras-chave: Maria Amabini Lopes de Moraes. Cenário morrinhense. Memória. Cultura.

INTRODUÇÃO

A presente pesquisa se encontra em estágio inicial, porém, busca analisar a vida, os
feitos e a memória de Maria Amabini de Moraes, mais conhecida como Dona Fiica, esposa do
Senador Hermenegildo Lopes de Moraes. No entanto, temos o intuito de perpassar, também,
por ideários entorno da historiografia sobre cultura e a construção da memória no decorrer da
História.
A abordagem da pesquisa foi escolhida por se tratar de uma figura feminina muito
importante no cenário morrinhense devido a seus feitos para a sociedade em termos sociais,
336
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educacionais, políticos e econômicos, o que a definiu como uma personagem dinâmica e
caridosa, mas que, no entanto, essa figura ficou à mercê de seu marido, um importante político
as época.
Figura 1 - Maria Amabini de Moraes – Dona Fiica.

Fonte: BARBOSA & MELO, 2016, p. 470.

Maria Amabini de Moraes, nasceu no dia 27 de outubro de 1875 na cidade de
Sant’Anna do Paranaíba (MS), filha de José Maria da Silva Paranhos (caixeiro viajante) e Anna
Amélia da Glória, considerada como forasteira pela sociedade local.
Maria Amabini viveu em sua juventude, um conturbado romance com
Hermenegildo Lopes de Moraes, um jovem muito rico, fino, diplomado e que já naquele
momento seguia a carreira política de âmbito nacional como deputado federal. Em contra
partida, Maria era filha de pais muito pobres e de poucas instruções. Nesse sentido, ela e sua
família era rodeada de preconceitos e discriminações, visto que, o conservadorismo naquele
período, é que impunha os costumes e as regras éticas. Como poderia uma jovem naquele
patamar despertar encanto de um jovem da alta sociedade? Não bastasse a imposição da
sociedade, Hermenegildo Lopes de Moraes (Pai) proíbe o namoro, alegando ser inaceitável a
atitude do filho. No entanto, o filho se impõe e continua seu romance com Maria Amabini.
De acordo com o disposto de BARBOSA (2017), naquele período, esses moldes de
acordos políticos selavam o casamento entre a filha caçula de Hermenegildo Lopes de Moraes,
Amélia Augusta Lopes de Moraes e José Xavier de Almeida (que foi, posteriormente,
presidente do Estado de Goiás), para 27 de julho de 1901. Este acordo conduziria, também, o
casamento de Hermenegildo Filho, pois Amélia só concordaria com o matrimonio se este
pudesse ser realizado junto com o casamento do irmão com Maria Amabini. Sem escolhas,
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diante os acordos tratados, o pai se sede ao pedido da filha e assim, aos 27 de julho de 1901
eles se casam.
Após o casamento Maria Amabini e o esposo foram morar no Rio de Janeiro, onde
teve a oportunidade de viajar para outros países e de estudar português, inglês e francês. Com
o passar do tempo Maria Amabini começou a ser vista com outros olhos, e ser aceita no meio
social e familiar do Coronel Hermenegildo de Moraes. Sua participação no meio político e
social, também, começa a ser efetivo.
Sua história estaria, então, dividida entre os anos em que esteve casada com o
Senador Hermenegildo de Moraes e aqueles após a morte do marido, ocorrido em dezembro de
1925. Anos estes em que ela passou a ser ainda mais efetiva na vida social e na construção da
história de Morrinhos.
Como não haviam herdeiros, Hermenegildo Lopes de Moraes Filho, deixou um
testamento doando 50 % de seus vultosos bens para a área educacional e para a assistência ao
menor carente. Segundo Barbosa (2017), foi aí que Maria Amabini de Moraes, deu mostras de
toda sua grandeza, toda a sua generosidade, todo seu desprendimento aos bens materiais.
Ainda segundo o autor, essa mulher teve uma profunda contribuição para o ensino
dessa cidade pois, em 1939 começou a construção do prédio do Ginásio Senado Hermenegildo
de Moraes, para os Padres Estigmatinos, que seguiam-se em regime de externato e internato,
para formação religiosa e laica. Como complemento para essa “ajuda” aos padres e aos internos,
eles doaram, também, cerca de 120 alqueires de terra, denominada Chácara da Pipoca.

Figura 02: Construção do Ginásio Senador Hermenegildo de Moraes.

Fonte: BARBOSA & MELO, 2016, p. 174.
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Além dessa Instituição Educacional, construiu a Escola normal Dr. Hermenegildo
de Moraes e o Ginásio Maria Amabini de Moraes, sendo esta destinada ao ensino somente para
meninas e chefiada por freiras onde, sua Diretora era a irmã Agostiniana Madre Maria Rita
Bretas. Essas duas instituições faziam parte do mesmo prédio, onde atualmente funciona a
Prefeitura Municipal de Morrinhos.
De acordo com Barbosa (2017, p. 69), Maria Amabini teria sido, também, a
precursora da reforma agraria no Estado de Goiás, ao passo que teria feito a distribuição de
grande parte de suas terras – região da Vera Cruz e nas proximidades do Rio Pipoca - e gados
aos seus agregados, ex agregados, parentes e aderentes. Esse gesto teria à colocado no patamar
de maior benfeitora de Morrinhos.
Segundo Oliveira (2019, p. 73), “[...] algumas glebas dessas terras devem estar nas
mãos de alguns herdeiros. Assim como outros terrenos urbanos, que provavelmente, devem ter
sido objetos de doações para a Igreja Católica e, também, ao poder público municipal”.
Contudo, deve-se averiguar esses fatos com maior rigor, afim de reconfirmar esses fatos.
Ainda embasando-se em oliveira (2019), tomamos o conhecimento de que;

Informações colhidas do jornal Avante, publicado em 17 de março de 1957, quando
recebeu a Medalha da Ordem Honorífica da Santa Madre Igreja, concebida pelo Papa
Pio XII, das mãos do bispo Capitular da Diocese D. Abel Ribeiro Camelo [...] Nessa
solenidade, o professor Miguel Frauzino – então diretor do colégio Estadual Xavier
de Almeida – e Guilherme Xavier de Almeida proferiu em seus discursos palavras de
louvor e gratidão à distinta e grandiosa mulher e que foi considerada na época uma
grande benfeitora do povo de Morrinhos. (OLIVEIRA, 2019, p. 73)

A partir do exposto, percebemos que uma grande festa em homenagem a Maria
Amabini foi realizada em 1957, confirmando, de uma certa forma, a grande importância da
mesma para a população morrinhense.
A partir de todos esses acontecimentos, mencionados acima, e da construção da
imagem de Maria Amabini de Moraes, o projeto tem como proposta analisar a vida, os feitos e
a construção da memória de Maria Amabini enquanto símbolo feminino em um espaço
comandado por homens.

PROBLEMÁTICA
A partir das considerações abordadas inicialmente sobre Maria Amabini de Moraes
(Dona Fiica), levamos em questionamento a não relevância da sua participação ou o porquê de
seu nome ter caído no esquecimento, já que a mesma tanto contribuiu para a sociedade
morrinhense em vários aspectos.
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Mesmo diante de importantes idealizações e construções para a cidade de
Morrinhos, como por exemplo a construção do Ginásio Senador Hermenegildo de Moraes, o
Lar dona Francisca Nazaré de Moraes, para atendimento às meninas carentes, o Cine Teatro
Hollywood (1949), considerado pela imprensa daquele período como o maior e mais luxuoso
cinema do interior de Goiás, e o Cine São José (1962), Dona Fiica não ficava representada por
sua figura feminina, visto que;
Maria Amabini de Moraes foi considerada o “homem” mais importante de Morrinhos.
Tudo que era impossível para alguém (a Paroquia, a Prefeitura, o Estado) fazer era só
passar a tarefa para Maria Amabini que ela fazia. [...] Nada a embaraçava. Era o
espelho da cidade (BARBOSA, 2017, p. 183).

Diante desse pequeno trecho, podemos perceber a visão de uma sociedade patriarcal
em frente a figura de uma mulher. Não à reconhecendo como tal, mas sim a equiparando e
dando-lhe importância como a de um homem, provavelmente, devido à sua atitude de uma
mulher à frente do seu tempo cuja atitude e ações eram incomuns às mulheres do seu tempo.
Sendo assim, é nessa perspectiva que o trabalho busca, na figura de Maria Amabini
de Moraes, demonstrar que os feitos das mulheres foram de grande importância para a
construção das sociedades, mesmo ficando no esquecimento no decorrer da História.
De acordo com Hamilton Afonso de Oliveira (2019);
Esquecimento, é ao que parece, é o que todos estamos condenados à medida que o
tempo passa nova gerações surgem com seus novos valores e histórias. Especialmente,
se você for mulher em uma sociedade cujas tradições culturais – independentemente
do gênero – se assentam no patriarcalismo. As pessoas e tudo que está a frente de
nossos olhos mudam rapidamente com o passar de algumas dezenas de anos, mas, a
cultura e a mentalidade, infelizmente não se transformam na mesma rapidez. [...]
Cultura e mentalidade são aquilo que, na maioria, não percebemos e muitas vezes
determina nossa forma de pensar, de ver o mundo e o outro, que por sua vez, reproduz
de forma consciente ou inconsciente nossos preconceitos. (OLIVEIRA, 2019, p. 68)

E ainda que;
Por sermos uma sociedade historicamente por milhares de anos [...] de tradição
cultural patriarcal, que não reconhece a devida importância do papel das mulheres na
História, que as condenamos de forma mais rápida ao esquecimento. Talvez isto esteja
ocorrendo com Maria Amabini de Moraes e é o papel da História e dos historiadores
ao longo das gerações o importante papel de escrever, reescrever e rememorar, por
um lado, para que as coisas não caiam no esquecimento, e por outro, pelo
conhecimento de experiências de vida e da História possamos dar o sentido às nossas
experiências de existência em nossa breve passagem e finita existência nesse mundo.
(OLIVEIRA, 2019, p. 68)

Nesse sentido, intuímos que, possivelmente, esses questionamentos estão
entrelaçados a figura patriarcal em que viviam naquele período, na cultura pertencente a um
povo onde a imagem do homem era vista sempre com maior importância, o que impulsionou
no caminhar do tempo a representatividade do homem no poder. Para tanto, como mencionado
pelo autor, citado acima, cabe aos historiadores o trabalho de rememorar, escrever e reescrever
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a História, ou seja, cabe ao historiador o dever de trazer ao presente as histórias do passado,
para que as novas gerações não se esqueçam dos fatos importantes ocorridos em tempos
anteriores.
Essa forte representação de poder, nesse caso, pode ser vista até mesmo pelo lugar
onde hoje se encontra o busto, esculpido em bronze, de Maria Amabini, ou seja, em uma praça
que leva o nome do Coronel Hermenegildo Lopes de Moraes (sogro de Maria Amabini), mais
conhecida como Praça do Coreto.

Figura 03: Busto de Maria Amabini de Moraes.

Fonte: Arquivo pessoal da autora, 2019.

Ao questionar a participação da mulher ao longo da História nos deparamos com a
formação de uma cultura patriarcal. Portanto, possivelmente essa cultura tenha modulado os
costumes e as tradições de certas sociedades, como podemos perceber através do pensamento
de Neuma Aguiar (2000), onde destaca que;
Patriarcado é um dos conceitos que vem despertando grande produção na literatura
intelectual feminista recente e que também tem ocupado um lugar central no
pensamento social brasileiro. Os debates intelectuais sobre esse tema, em cada uma
dessas tradições analíticas, pouco se cruzam, dada a marginalidade conferida ao
pensamento feminista nas Ciências Sociais no Brasil e a negligência do pensamento
feminista local em esmiuçar os pressupostos teóricos clássicos ou aplicados à situação
local para o estudo das relações entre homens e mulheres. Esse descaso impede que
se examine em que medida as análises efetuadas por autores brasileiros possibilitam
interpretar a condição social das mulheres, da mesma forma como eles são adequados
a interpretar a situação dos homens (AGUIAR, 2000, p.303).
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Diante desse raciocínio, podemos aferir que esse aspecto descurado tenha prejudicado
a participação feminina no decorrer do tempo. Deixando assim, os grandes feitos apenas para a
figura masculina.
Mesmo sendo de difícil entendimento, não nos cabe o papel de levantar críticas que
não sejam construtivas ao modo cultural em que viviam as pessoas no passado ou pela
construção ou formação da memória coletiva, mas sim fazer avaliações do por que agiam
daquela forma, procurar entender e trazer para a atualidade informações que se fazem
pertinentes e produtivas. Nesse sentido, se faz pertinente a exposição de ARAÚJO (2007) onde
diz que existem diversas formas de lidar com o passado, no entanto, todas elas envolvem
interesses, poder e exclusões.
Sabe-se que a imagem da mulher por muito tempo ficou estabelecida como aquela que
tem o dever simplesmente de cuidar da casa, dos filhos e da família e que, os ideários de
participação no meio social eram restritos, principalmente no âmbito político. O período
pesquisado não era diferente.

OBJETIVOS
O intuito primordial da pesquisa é analisar a vida de Maria Amabini de Moraes, a
partir da construção de sua imagem e seus feitos na cidade de Morrinhos – Go. Como objetivos
específicos, enfatizaremos:
1 – Entender como se dá a construção da memória e, assim, abordar os motivos
pelos quais a memória de Maria Amabini de Moraes caiu no esquecimento da
população morrinhense.
2 - Compreender o contexto de cultura, enfatizando o período e espaço tratado.

METODOLOGIA
Como apontado anteriormente, o presente trabalho tem o intuito de pesquisar a vida
e os feitos de Maria Amabini de Moraes, uma importante figura no cenário da cidade de
Morrinhos-GO, mas que por inúmeras razões seu nome ficou, ou ainda fica, escondido pela
imagem de seu esposo Senador Hermenegildo Lopes de Moraes.
Para tanto, se faz necessário um maior aprofundamento sobre questões envolvendo
a memória e a cultura no decorrer da história. A Memória, segundo Olga Rodrigues de Moraes
Von Simson (2016), é a capacidade humana de reter fatos e experiências do passado e, assim,
transmiti-los de diversos modos para a atualidade, como exemplo de contos, música, imagem,
entre outros.
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Segundo a autora, ao trabalhar com a memória seria possível distingui-la em dois
modos, sendo a memória individual, onde os indivíduos relatam suas experiências e vivencias,
e por outro lado a memória coletiva, expressando o passado de uma determinada sociedade.
Nesse contexto, a memória se transforma em uma importante ferramenta para análise histórica.
De acordo com Lucien Febvre “A história se faz-se com documentos escritos, sem
dúvida. Quando os há”. Nesse sentido, para a fundamentação teórico-metodológica dessa
pesquisa serão utilizadas referenciais como Paul Ricoeur, destacando conceitos de memória e
memória cultural, Antônio Sidekun, analisando suas discussões sobre o processo de
transformação cultural e Ecléa Bosi, baseando-se em seu trabalho sobre memória e sociedade.
Em conformidade com o trabalho de Ecléa Bosi, onde a autora relata que seu estudo
está vinculado a memória de “velhos”, pois seriam entrevistadas pessoas com idade superior a
setenta anos, e seu intuito seria registrar a voz e, assim, a vida e o pensamento dessas pessoas.
Registrando, dessa forma, uma memória social, familiar e grupal. No entanto, durante a
pesquisa deve-se estar atento a uma possível desfiguração do passado. O que em nosso caso,
poderia estar relacionado ao “machismo” ou “conservadorismo” daquela época. Entretanto, se
faz importante, também, por parte do pesquisador a compreensão do “outro” em suas
respectivas épocas, não levantando, assim, juízo de valores, mas analisando o contexto de cada
período.
No discorrer de seu trabalho, Bosi (1979) apresenta outros autores de grande valia
como enriquecimento para o quesito memória; para a autora,
[...] o que nos interessa em Bergson é a rica fenomenologia da lembrança que ele
persegue em sua obra, bem como uma série de distinções de caráter analítico,
extremamente sugestivas e cuja adequação podemos comprovar ao longo das
narrativas registradas na segunda parte de nosso trabalho. Além disso, Matiêre et
mémoire, pela originalidade tantas vezes polêmica das suas proposições, constitui o
centro dos debates sobre tempo e memória, [...] A lembrança é a sobrevivência do
passado. O passado, conservando-se no espírito de cada ser humano, afiara à
consciência na forma de imagens-lembrança. [...] Ora, é justamente a importância
dessa distinção, e tudo quanto ela comporta de ênfase na pureza da memória, que vai
ser relativizado pela teoria psicossocial de Maurice Halbwachs, o principal estudioso
das relações entre memória e história pública. [...] Deve-se a Bartlett a utilização de
um conceito-chave para conectar o processo cultural de um dado momento histórico
ao trabalho da memória: o conceito de "convencionalização". Transpondo o conceito
para a área psicossocial, Bartlett postula que a "matéria-prima" da recordação não
aflora em estado puro na linguagem do falante que lembra; ela é tratada, às vezes
estilizada, pelo ponto de vista cultural e ideológico do grupo em que o sujeito está
situado. Para William Stern, a unidade pessoal conserva intactas as imagens do
passado, mas pode alterá-las conforme as condições concretas do seu
desenvolvimento. [...]"A função da lembrança é conservar o passado do indivíduo na
forma que é mais apropriada a ele. (BOSI, 1979, p.8)
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Ao analisar o trabalho da autora, e seus aproveitamentos entre esses autores, notase o quanto sua pesquisa se faz proveitosa para esse projeto em relação à definição dos
fenômenos de Tempo, Memória e Lembrança.
No decorrer do trabalho serão realizadas, também, algumas entrevistas, o que se faz
necessário o aprofundamento teórico nesse campo. Nesse sentido, utilizaremos os trabalhos de
Alessandro Portelli e Paul Thompson para uma base solida sobre o uso de fontes orais. No
entanto, fontes documentais como jornais, revistas, registros cartoriais serão, também, recursos
apropriados para análise e compreensão acerca da imagem e os feitos de Maria Amabini de
Moraes (Dona Fiica).
A partir dessas leituras e do aprofundamento do tema, é possível dizer que este
trabalho seja importante para a expansão e aprofundamento da área histórica relativa a História
Local, bem como, da memória e da cultura.

RESULTADOS E DISCUSSÕES
Embora a pesquisa esteja em fase inicial, buscaremos dividir o trabalho em três
partes. Dessa forma a proposta para o primeiro capítulo é desenvolver uma análise sobre a vida
e o trabalho realizado por Maria Amabini de Moraes (Dona Fiica). Nesse sentido, buscaremos,
através de fontes documentais, a comprovação de seus feitos.
No segundo capitulo, trabalharemos com fontes orais, recolhendo informações
sobre Maria Amabini de Moraes com o maior número possível de pessoas que obtiveram algum
vínculo ou contato com ela e, ainda, realizar uma pesquisa com a população em geral, jovens,
adultos e idosos, para aferir a memória das pessoas acerca da figura de Dona Fiica.
Por último, daremos ênfase sobre a cultura local, buscando compreender os moldes
instituídos no período tratado.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Através do disposto, fica evidente o propósito do trabalho na tentativa de resgatar
a história de uma mulher que tanto contribuiu para o cenário morrinhense e que, através de seus
feitos, proporcionou grande desenvolvimento, principalmente, nas áreas da educação e da
cultura. Nesse sentido, pode-se dizer que seu legado ainda se faz presente, visto que o Ginásio
senador Hermenegildo de Moraes se encontra em plena atividade.
No entanto, para um desenvolvimento profícuo da pesquisa nos debruçaremos de
analises documentais e fontes orais para chegar a conclusões que possam comprovar esses fatos.
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Visto que, até o presente momento foram realizadas pesquisas com fontes secundarias, ou seja,
a partir de autores que trataram os fatos de maneira bibliográfica.
Para tanto, como apontado anteriormente, a fundamentação teórico-metodológica
dessa pesquisa se pauta em referenciais como Paul Ricoeur, destacando conceitos de memória
e memória cultural, Antônio Sidekun, analisando suas discussões sobre o processo de
transformação cultural e Ecléa Bosi, baseando-se em seu trabalho sobre memória e sociedade.
No tocante a base sobre o uso de fontes orais utilizaremos os trabalhos de Alessandro Portelli
e Paul Thompson.
Por fim, vale frisar que o trabalho, além de resgatar a memória de Maria Amabini
de Moraes (Dona Fiica), será de grande proveito para a história cultural de Morrinhos-Go, visto
que proporcionará uma análise da memória e da cultura local entre 1920 e 1960.
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FRANTZ FANON: A DEFESA DE UM MARXISTA HUMANISTA

Kellen Cristina Prado da Silva337
RESUMO: Frantz Omar Fanon foi um ativista político e intelectual martinicano, cuja
formação em psiquiatria o colocou em contato com o sofrimento psíquico do homem,
decorrente das guerras de libertação coloniais em Argélia. Os problemas de que trata
Fanon estão circunscritos à explicação do racismo como um elemento agregado ao
colonialismo e, portanto, à estrutura social que conforma colonizadores e colonizados em
uma relação cujo fundamento é a violência física e psíquica. Este trabalho, cuja leitura da
obra de Frantz Fanon é resultado de nossas pesquisas de doutorado, tem como objetivo
discutir algumas temáticas emergentes nos escritos do intelectual, que apontam para
grandes temas abordados no universo do marxismo. Assim, ao se ocupar das questões
teóricas e filosóficas sobre as efetivas condições de realização da humanidade no contexto
colonial, e das lutas revolucionárias pela libertação dos povos e, no limite, do próprio
homem, identificamos nos escritos de Fanon elementos de aproximação ao marxismo
humanismo, na relação de seu pensamento com outros teóricos que fizeram do
humanismo uma categoria central de sua obra, guardadas as devidas especificidades de
seus temas e análises.
Palavras-chave: Frantz Fanon. Revolução. Marxismo Humanista.

Introdução
Este texto decorre das pesquisas realizadas para elaboração da tese de doutorado
em andamento intitulada A recepção de Frantz Fanon no Brasil: marxismo e revolução
no ativismo negro de 1960 a 1980. A tese tem como objetivo identificar as leituras da
obra de Frantz Fanon realizadas pelos diferentes grupos que compõem o movimento
negro brasileiro no referido período, especificamente aqueles cujo ativismo refletia uma
aproximação aos movimentos africanos revolucionários e antirracistas338. Compreender

337

Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal de Goiás, orientada
pelo Prof. Dr. João Alberto da Costa Pinto. E-mail: kellencristinas@ufg.br.
338
As pesquisas de ALBERTO (2017) identificaram que a obra de Fanon integrou o núcleo curricular e os
debates realizados no Centro de Estudos Afro-Asiáticos (CEAA – Universidade Cândido Mendes), fundado
em 1960 e liderado por José Maria Nunes Pereira. O CEAA constituiu um espaço de referência nos estudos
africanos e de encontro da militância negra no Rio de Janeiro. A publicação desse grupo (Sinba – Sociedade
de Intercâmbio Brasil-África) representou uma ofensiva contra o culturalismo como perspectiva de análise
do problema do negro e o racismo. Em 1972, o sociólogo negro Eduardo de Oliveira e Oliveira fundou o
Centro de Cultura e Arte Negra (CECAN), em São Paulo. Tal como no CEAA, o CECAN integrou a obra
de Fanon nas leituras e debates organizados pelo Centro, cujo ativismo se consolidou na publicação do
jornal Jornegro, o qual refletia o interesse do grupo nos movimentos africanos revolucionários. Da mesma
forma, a leitura obrigatória de Fanon esteve presente nas atividades dos grupos que surgiram nas
organizações negras de São Paulo em meados da década de 1970, particularmente uma célula paulista da
Convergência Socialista, organização trotskista denominada Núcleo Negro Socialista, e as células
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a inspiração desses grupos na obra de Fanon e suas diferentes leituras, orientadas pelos
“marxismos” que fundamentam os diferentes movimentos, é o desafio empreendido no
processo de pesquisa e elaboração da tese.
Frantz Fanon (1925-1961) foi um psiquiatra, ativista político e intelectual
martinicano, dono de um pensamento crítico e radical no que diz respeito à luta
anticolonialista e antirracista, dirigida a uma perspectiva revolucionária. Mesmo diante
da formação de Fanon em medicina e, especialmente em psiquiatria, e sua leitura e análise
tão embasada pela Psicanálise, grande parte dos autores segmentam a obra tão fecunda
desse revolucionário, e realizam suas análises sem considerar o todo. Embora
consideremos a obra fanoniana inconclusa, em parte pelas suas características – em alguns
pontos a análise parece-nos incompleta, dado o pouco tempo de vida que teve – e por
aprofundar determinadas temáticas, cujas análises demandariam novas reflexões,
tomamos como pressuposto metodológico a necessidade de compreensão do pensamento
do autor e de sua produção em uma perspectiva totalizante, ou melhor, na relação entre o
que nela representaria a parte e o todo. Entendemos que não é possível realizar um
trabalho de pesquisa coerente se não buscarmos as relações possíveis diante de uma
perspectiva que mantenha a tensão dialética entre tais elementos (GOLDMANN, 1986).
Buscamos a construção de um todo coeso e coerente, que dialogue com as partes,
progressivamente em níveis superiores, integrando componentes novos e outros já
consolidados em estudos anteriores, na direção de uma nova descoberta. Para isso, não
basta analisar o pensamento e a obra do autor por si mesmos, mas mediados pelas relações
estabelecidas entre o intelectual e as instituições, que se modificam no tempo e espaço,
bem como suas interações com o pensamento e os intelectuais de sua época, evidenciando
seu lugar no processo histórico de construção das ideias que se consolidaram, ou
promoveram transformações sociais e no pensamento das futuras gerações. Diante disso,
entendemos que não é possível apreender o pensamento de Fanon separando sua
compreensão da subjetividade e da sociedade na abordagem da problemática do negro
colonizado.
Dois elementos marcam a obra do autor fortemente: a revolução, como alternativa
de transformação política ao processo de opressão colonial e à condição desumana do
colonizado, percebida ao acompanhar a luta argelina pela libertação; e a descoberta de
um novo sujeito que decorreria dessa luta revolucionária, um homem na sua acepção mais
comunistas do Movimento Negro Unificado contra a Discriminação Racial (MNUDR), mais tarde MNU,
já no final da década de 1970.
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profunda, livre do adoecimento psíquico causado pela opressão, luta que promoveria a
emancipação verdadeira do sujeito, que não é sujeito de si. A revolução enquanto
transformação das condições materiais que produzem o homem também o transforma. O
adoecimento psíquico não é meramente uma condição individual, ou individualmente
tratada. Há uma regularidade no surgimento das moléstias psíquicas, acompanhada por
Fanon, decorrente de dois aspectos: a violência da colonização e a presença do
inconsciente, que cuida para que a origem do sintoma causado pelo problema social do
racismo, da colonização, seja negada, a fim de que o sujeito se esquive de mais
sofrimento. O reconhecimento do inconsciente e das defesas levantadas contra uma
situação de sofrimento real e intenso, é também o reconhecimento de que o sujeito
fragilizado psicologicamente nada pode contra o sistema opressor, não consegue lutar
pela sua libertação, alienado que se encontra do mundo e de si mesmo. O colonialismo
faz sofrer o sujeito, que reage com a luta pela sua libertação, e essa acaba por promover
a intensificação de sua fragilização. As condições objetivas e subjetivas entram na
problemática colonial e se relacionam de tal forma que ambas precisam ser colocadas em
discussão. Quais são as condições efetivas para promoção da revolução? Como se rompe
com o ciclo do adoecimento psíquico? Fanon mantém um tensionamento entre as origens
do racismo dadas pelo colonialismo como da estrutura social e a explicação psicanalítica
sobre a origem do conflito psíquico instalado pela situação colonial, quando afirma que
o sofrimento do negro não advém de um complexo ou de uma fantasia infantil, mas de
sua condição real de excluído, e apresenta vários exemplos disso ao longo de seus
escritos. No entanto, na obra de Fanon ainda permanecem explicações sobre o papel do
inconsciente na instalação do sintoma, e seu colorido particularizado pela história de vida
do sujeito. A relação entre objetividade e subjetividade é de determinação: as condições
materiais determinam a subjetividade do negro, do colonizado. Mas ao ficar preso no
conflito psíquico, alienado de si, o sujeito nada pode fazer para mudar sua condição. A
consciência da sua condição dá ao colonizado a possibilidade de lutar contra o racismo,
a opressão, sendo a revolução o ápice desse movimento de libertação material e psíquica.
Diante disso, entendemos ser possível integrar os “Fanons” que estão
fragmentados: o marxista humanista que se ocupa das questões teóricas e filosóficas sobre
as efetivas condições de realização da humanidade no contexto colonial e das lutas pela
libertação dos povos e, no limite, do próprio homem; o terceiro-mundista revolucionário,
que vê na periferia do sistema capitalista as possibilidades de transformação das
condições materiais de existência, diante do fracasso europeu na realização de seu projeto
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civilizatório; e o psiquiatra e psicanalista que dialoga com a realidade do homem
colonizado/negro na perspectiva da matriz freudo-lacaniana, e que identifica na sociedade
e na cultura os elementos fundantes da subjetividade, responsáveis pelo adoecimento
psíquico e físico do homem.
Trata-se de apreender, do ponto de vista lógico e histórico, a coerência de uma
teoria que busca integrar o que aparenta estar apartado entre indivíduo e sociedade: a
relação entre a objetividade da realidade social e os processos que constituem o sujeito, a
partir da compreensão de uma subjetividade cindida pela falta primordial no inconsciente,
e submetida aos processos de repressão, e, de forma geral, de opressão e violência
psíquicas, engendrados por uma sociedade regida pela ética da exploração/dominação do
homem pelo homem.
Nesse sentido, nos afastamos das abordagens que recusam a tensão entre
subjetividade e objetividade na leitura da obra de Fanon, pela resolução em um dos polos
da relação. Entendemos que a análise empreendida pelo autor entrelaça a sociologia à
psicologia, de tal forma que, por vezes, a linha que separa epistemologicamente os
campos se apresenta tênue, embora as especificidades de ambos se evidenciem em
momentos distintos da obra do autor em tela. Assim, as interpretações do pensamento de
Fanon deveriam considerar esse movimento, ao invés de buscar decidir o suposto impasse
e trabalhar com uma visão parcial da obra do autor.
Diferentes leituras dos escritos de Fanon têm buscado situar o autor dentro de
abordagens teórico-metodológicas distintas. Há estudos que inserem o pensamento do
autor em uma vertente pós-colonial, outros o classificam como decolonialista, há ainda
interpretações de sua obra como filiada à filosofia existencialista, ou ainda, no campo da
psicologia política, mais recentemente, aqueles que designam Fanon como precursor da
Esquizoanálise339. Em nossa compreensão, essas leituras tergiversam diante de aspectos
fundamentais dos escritos de Fanon, como a relação entre racismo e classe social, seu
posicionamento diante dos pressupostos da negritude e abordagens da identidade negra,
dentre outros temas, que podem ser claramente definidos no escopo da abordagem
marxista quanto ao pensamento desse autor.
339

Essa interpretação está no livro de Gilles Deleuze e Félix Guattari, O anti-Édipo (1972) quando se discute
conceitualmente a psicanálise, ou melhor, na oposição à psicanálise que esses autores fazem (DELEUZE;
GUATTARI, 2010). Importante ressaltar que Fanon evidencia o lastro teórico de Lacan em sua produção,
de forma mais contundente, na publicação recente Alienação e liberdade: escritos psiquiátricos (2015),
deixando claro que, embora questione a formulação conceitual de Freud sobre o complexo de édipo, quando
aplicada à situação colonial, em Pele negra, máscaras brancas (1952), permanece fiel à matriz psicanalítica
quanto a seus pressupostos teórico-metodológicos (FANON, 2020).
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Diante da problemática apresentada, e de um debate epistemológico amplo em
razão da diversidade de leituras da obra de Fanon, nossas pesquisas indicaram a
necessidade de compreensão acerca da inserção da obra desse importante intelectual
revolucionário no campo epistemológico marxista, com referência na leitura de suas obras
disponíveis até então: Pele negra, máscaras brancas (1952), Sociologia de uma
revolução (1959), Em defesa da Revolução Africana (1964), Os condenados da terra
(1961), Alienação e Liberdade: escritos psiquiátricos (2015). Para isso, apresentaremos
algumas temáticas emergentes nos escritos de Fanon que apontam para grandes temas
abordados no universo do marxismo, que se aproximam de sua compreensão sobre os
efeitos do racismo e da violência colonial sobre o homem e sua luta por libertação.

Hegel, a dialética e a revolução: definições de um marxista humanista

Podemos situar o surgimento do Marxismo Humanista nos anos 1950, com a
emergência de discussões sobre os escritos do propalado “jovem Marx”340, constituindo
a base de uma crítica tanto do marxismo tradicional quanto da teoria social não marxiana,
segundo Anderson (1986). Para esse autor, a leitura de Hegel em Marx, e a consideração
das obras iniciais marxianas – tais como os Ensaios de 1844341, com a participação de
Engels em alguns deles –, em consonância com obras do final de sua vida, como os
Cadernos Etnológicos (1879-1882)342, onde temas pouco conhecidos foram abordados –

340

A existência de um corte epistemológico entre os escritos da juventude de Marx e sua obra na maturidade
foi argumentada por Louis Althusser em seu livro Pour Marx (1965), que defendeu a divisão da obra de
Marx entre o humanismo dos escritos de juventude e a teoria científica na crítica da economia política,
posteriormente (ALTHUSSER, 2015). Na década de 1960 essa polêmica esteve muito presente no debate
sobre o marxismo na França e também no Brasil. O argumento da tese dirigido a essa questão, cuja extensão
nos impede de inserirmos aqui, acompanha as reflexões de Löwy (2012), para quem a teoria da revolução
em Marx não seria somente um dos temas de sua obra, mas aquilo que unifica a economia política, a
filosofia da práxis e a história, dando sentido ao todo e recuperando o caráter revolucionário da dialética
materialista. Anderson (2019) também não vê sentido na oposição epistemológica entre “jovem” e “velho”
Marx, mas defende que sua obra passa por evoluções ou desenvolvimentos. Para ele, os conceitos
fundamentais da obra marxiana, como a dialética, a teoria da alienação e do fetichismo, e o conceito de
capital e exploração do trabalho, apresentam uma consistência ao longo de sua produção, dos anos 1840 a
1880.
341
Sob essa designação, Anderson (1986) refere-se aos escritos de Marx e Engels entre 1843 e 1844, que
orientaram o debate marxista somente após 1945, em razão de sua publicação posterior, (HOBSBAWM,
1979; MARX, 1978), tais como A ideologia Alemã (1844), Contribuição à Crítica da Filosofia do Direito
de Hegel (1843), Manuscritos Econômico-Filosóficos (1844), Sobre a questão judaica (1943), Cartas dos
Anais Franco-Alemães (1843), dentre outros. Atualmente temos acesso a alguns deles em inglês, reunidos
na publicação Early Writings (Primeiros Escritos), de 1975 (MARX, 1975).
342
Segundo Anderson (2019), Marx foi um pensador multilinear que, ao longo da obra, superou o
eurocentrismo e foi se revelando sensível à realidade das sociedades não ocidentais, quanto às questões
culturais, políticas e raciais, compreendendo que havia outras possibilidades de desenvolvimento e
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tais como questões de raça e a libertação da mulher – permitem retomar o projeto
humanista contido na obra de Karl Marx. Nesse sentido, teóricos como Raya
Dunayevskaya (1910 - 1987)343, Karel Kosik (1926 – 2003), C. L. R. James (1901 – 1989)
e Frantz Fanon, que fizeram do humanismo uma categoria central de sua teoria, caberiam
nessa definição de marxistas humanistas, guardadas as devidas especificidades de seus
temas e análises.
Com a frase “Marxismo é Humanismo”, Raya Dunayevskaya introduz seu
capítulo Humanism and Marxism, publicado no livro The humanist alternative: some
definitions of Humanism, de 1973. Ao estabelecer uma relação unívoca entre as referidas
correntes teóricas e filosóficas, a autora russa naturalizada estadunidense coloca o
desenvolvimento do ser humano, de suas potencialidades e capacidade de transformação
de sua realidade, como a finalidade precípua de todo o aparato teórico-metodológico da
teoria marxista. Dunayevskaya é uma teórica do marxismo, que estabeleceu como projeto
de sua crítica evidenciar o humanismo na obra de Marx, bem como questões que
aparentemente estariam ausentes nas análises empreendidas pelo autor, como os debates
sobre raça e gênero, por exemplo. A autora mostra, por exemplo, como os escritos de
Marx sobre a Guerra Civil Americana constituiu a estrutura do Livro I de O Capital,
especialmente no capítulo sobre a jornada de trabalho (DUNAYEVSKAYA, 1958).
Dedicou-se também à análise dos Cadernos Etnológicos (1844), trazendo as reflexões de
Marx sobre gênero e sobre o impacto da entrada do capitalismo em regiões não
capitalistas, abordando suas formas de resistência ao avanço do capital e ao colonialismo.
Esses estudos deram origem à primeira crítica feminista à obra A origem da família, da
propriedade privada e do Estado, de Engels, na qual a autora estabelece distinções
fundamentais entre Marx e Engels:
[...] como revolucionário, a hostilidade de Marx ao colonialismo
capitalista estava se intensificando. A questão era: quão total deveria
ser a destruição da sociedade existente e quão nova a relação entre
teoria e prática? Os estudos permitiram a Marx (a Marx, não a Engels)
ver a possibilidade de novas relações humanas, não como mera
revolução na trajetória histórica das sociedades fora da Europa ocidental. Os Cadernos Etnológicos
evidenciam esse movimento da obra de Marx, nas análises do autor.
343
Raya Dunayevskaya foi uma judia russa (nascida Raya Shpigel, em 1930 adotou o nome de solteira da
mãe) que emigrou para os EUA em 1922. Nos anos 1920 foi comunista, indo para o México em 1937 servir
como secretária de Leon Trotsky (1879-1940). Ao romper com Trotsky em 1939, em razão de divergências
teóricas, aos poucos emergiu como teórica independente, com seus escritos sobre o Capitalismo de Estado
na Rússia dos anos 1940. Nesse mesmo ano, formou a Johnson-Forest Tendency, juntamente com CLR
James. Entre 1954 e 1955, Dunayevskaya separou-se de James e fundou o jornal marxista humanista News
and Letters. Com a publicação de seu Marxism and Freedom, de 1958, desponta como teórica do Marxismo
Humanista, tomando como principais temáticas a libertação feminina, questões de raça e gênero
(ANDERSON, 1986).
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“atualização” da igualdade dos sexos do comunismo primitivo, como
entre os iroqueses, mas sim como Marx pressentiu que poderiam
emergir, de um novo tipo de revolução344 (DUNAYEVSKAYA, 1985:
374-375).

As obras de Marx, que têm sido objeto dos estudos dos marxistas humanistas,
carecem de uma discussão importante acerca de sua incompletude e problemas referidos
a tradução e publicação. Os Cadernos Etnológicos (1844), por exemplo, em sua edição
mais completa, de 1972, apresenta apenas metade das notas de Marx sobre as sociedades
não ocidentais e pré-capitalistas, permanecendo o restante ainda inédito (ANDERSON,
2019). Assim, é impensável tratar dessas questões sem ressaltar os aspectos referidos à
publicação das obras de Marx e Engels e suas iniciativas, marcadas pelas contradições
inerentes à própria história do marxismo no mundo345.
A inserção de Fanon no rol dos marxistas humanistas passa pela compreensão de
seu pensamento em um contexto mais amplo do debate internacional acerca dos temas
tratados em sua obra. Nesse sentido, Anderson (1986) traz contribuições valiosas do
contexto internacional de recepção da obra de Frantz Fanon. O autor afirma que, até os
anos 1970, os estudos sobre Fanon ao redor do mundo centraram-se nos seus conceitos
de violência revolucionária e consciência negra, mas não em sua crítica ao
neocolonialismo na África pós-independência, no seu conceito de espontaneísmo das
massas que conduzem o processo revolucionário, ou principalmente, seu conceito
fundamental de uma dialética revolucionária humanista, que envolveu críticas aos estados
de partido único na própria África independente. O desenvolvimento de temas caros ao
marxismo, por Fanon, aponta para a necessidade de compreender como esses temas foram
apreendidos pelos teóricos que recepcionaram sua obra, e pelos movimentos sociais
revolucionários que tomaram seus escritos como um referencial.
Fanon (1968) afirma que a noção de partido na colônia é importada da metrópole,
e, mesmo sendo um instrumento das lutas modernas, é aplicado em uma realidade onde
existe violência entre homens, escravidão e o maior desenvolvimento econômico, ou seja,
todas essas realidades coexistem. Ao trazer essa estrutura da metrópole, comumente se
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[...] como revolucionario, iba intensificando la hostilidad de Marx al colonialismo capitalista. La
pregunta era: ¿cuán total debía ser el desarraigo de la sociedad existente y cuán nueva la relación de la
teoría com la práctica? Los estúdios capacitaron a Marx (a Marx, no a Engels), de ver la posibilidad de
unas relaciones humanas nuevas, no como podrían surgir simplemente “poniendo al día” la igualdad de
los sexos del comunismo primitivo, como entre los iroqueses, sino como Marx sentía que podrían surgir de
um nuevo tipo de revolución (tradução nossa).
345
Sobre a publicação das obras de Marx e Engels, a Marx-Engels Gesamtausgabe (MEGA) e edições
independentes, ver Hobsbawm (1979), Dunayevskaya (1985), Cerqueira (2015) e Anderson (2019).
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dirigem às parcelas mais conscientes, funcionários, trabalhadores, ao proletariado. Por
isso a clientela dos partidos nacionalistas é frequentemente nos países colonizados, o
proletariado. Eles representariam a “fração burguesa” do povo colonizado, pois fazem o
sistema funcionar. A massa rural é frequentemente ignorada pelos partidos, pois vivem
ainda em um sistema feudal, alimentado pelos funcionários coloniais e militares. No
entanto, a jovem burguesia colonial precisa do desaparecimento dessa estrutura feudal
rural para se desenvolver, pois as autoridades tradicionais nesse meio tribal são um
empecilho.
Nesse contexto, os partidos nacionalistas permanecem à margem das massas. E,
ao contrário do que pensam, as massas camponesas ou ainda os lúmpem-proletariado –
para ser fiel ao termo empregado por Fanon - estão dispostos a tomar de volta sua terra,
pela violência. Ao apresentar como exemplo a Revolta dos Mau-Mau no Quênia, entre
1952 e 1963, tendo à frente um grupo étnico que comandou a luta de libertação do país
em uma guerra de guerrilha, pois o povo queniano camponês foi expulso de suas terras,
Fanon (1968) ressalta que os quenianos de segmentos sociais distintos foram
massivamente aderindo à iniciativa dos camponeses, que formaram uma massa de
lumpem-proletariado, pela retirada de suas terras. Assim, há um erro dos gestores dos
partidos nacionalistas, ao se voltarem ao proletariado, ignorando os camponeses, ao
mesmo tempo em que se deve fazer uma crítica à formação dos próprios partidos, que
tem muito a ganhar com a colonização.
Quais são as forças que, no período colonial, propõem à violência do
colonizado novas vias, novos polos de investimento? Em primeiro lugar
são os partidos políticos e as elites intelectuais ou comerciais. Ora, o
que caracteriza certas formações políticas é o fato de que proclamam
princípios mas se abstêm de lançar palavras de ordem. Tôda a atividade
dêsses partidos políticos nacionalistas no período colonial é uma
atividade de tipo eleitoralista, é uma sequência de dissertações
filosófico-políticas sôbre o tema do direito dos povos a dispor de si
mesmos, do direito dos homens à dignidade e ao pão, a afirmação
ininterrupta do princípio “um homem-uma voz”. Os partidos políticos
nacionalistas nunca insistem sôbre a necessidade da prova de força,
porque seu objetivo não é necessariamente a destruição radical da
ordem... (FANON, 1968: 45).

Para Fanon (1968), a luta colonial revela faces novas a partir de uma nova
realidade, e isso só é obtido mediante a ação do colonizado, a partir do conhecimento de
sua realidade. Esse sujeito, que se previne conscientemente contra todas as formas de
mistificação, é que poderá avançar. Para ele, somente através da violência organizada e
dirigida permite que as massas decifrem a realidade social, o conhecimento na práxis.
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Sem esse conhecimento, o militante nacionalista desmantela a opressão colonial e, ao
mesmo tempo, constrói um outro aparelho de exploração. Dessa forma, Fanon vai
mostrando como os militantes nacionalistas podem se envolver em armadilhas da retórica,
da ideologia colonial, ao buscarem travar a luta pela libertação sem ter conhecimento de
sua realidade, apenas se espelhando na organização burocrática partidária do modelo
europeu.
Fanon defende que a luta revolucionária precisa de uma dimensão humanista
universal, para que não se tornasse um nacionalismo estreito: defende a consciência
nacional e não o nacionalismo. Para Anderson (1986), esta é uma visão dialética
verdadeira, das relações entre consciência nacional e internacionalismo nas revoluções
do Terceiro Mundo.
Anderson (1986) também aponta um aspecto importante na crítica feita a Fanon
na década de 1960, que reduzia sua teoria a uma “luta de guerrilha armada”, comparada
ao Castrismo346. O próprio prefácio de Sartre, no livro Os condenados da terra, focou
quase inteiramente na questão da violência nas revoluções anticoloniais, o que de certa
forma auxiliou no ocultamento das questões de caráter filosófico levantadas por Fanon,
já que o prefácio acabou ganhando mais notoriedade do que a própria obra do autor
martinicano.
Fanon (1968: 25) argumenta que o mundo colonizado é um mundo dividido em
dois, isto é, não há conciliação possível entre colonizadores e colonizados. Diante disso,
a descolonização é sempre um fenômeno violento, pois consiste na substituição de uma
“espécie” de homens por outra, atingindo em cheio o ser humano, na medida em que
promove a criação de homens novos.
A originalidade do contexto colonial reside em que as realidades
econômicas, as desigualdades, a enorme diferença dos modos de vida
não logram nunca mascarar as realidades humanas. Quando se observa
em sua imediaticidade o contexto colonial, verifica-se que o que retalha
o mundo é antes de mais nada o fato de pertencer ou não a tal espécie,
a tal raça. Nas colônias, a infraestrutura econômica é igualmente uma
superestrutura. A causa é consequência: o indivíduo é rico porque é
branco, é branco porque é rico (FANON, 1968: 29).

Para Anderson (1986), a visão dialética e o humanismo total de Fanon emergem
no capítulo “Da violência”, de Os Condenados da Terra. Na citação acima, Fanon propõe
que as análises marxistas se adequem ao contexto colonial, já que considera as categorias
O termo “Castrismo” refere-se ao governo de Fidel Castro em Cuba, suas ações e posicionamentos
políticos. O trecho, no entanto, faz menção à Revolução Cubana (1953-1959), que foi um movimento
guerrilheiro armado, sob o comando de Fidel Castro.
346

655

teóricas dessa análise válidas para a compreensão do colonialismo. No entanto, apresenta
como originalidade da situação colonial a sobreposição da realidade humana à realidade
econômica, embora não haja oposição entre elas no texto marxiano. As análises de Marx
sobre o colonialismo concentradas nos Cadernos Etnológicos (1844), demonstram o
desenvolvimento de uma abordagem mais ampla da dialética entre raça e classe
(ANDERSON, 2019), em formulações originais, ao contrário da dissolução de uma
categoria na outra, tal como alguns marxismos anunciam.
Da mesma forma, a concepção de violência como um componente da estrutura
social do colonialismo, nos escritos do martinicano, apenas reforça o papel revolucionário
da luta de libertação do colonizado, no sentido estrito, e do homem, genericamente, dado
que sua visão dialética do processo revolucionário anuncia a impossibilidade de
libertação do homem na condição de objeto. A violência instalada na e pela relação
colonial requer do colonizado o uso também da violência, para que se coloque diante do
branco não como coisa, mas como homem.
Para o colonizado essa violência representa a práxis absoluta. Por isso
o militante é aquele que trabalha. (...)Trabalhar significa trabalhar para
a morte do colono. A violência assumida permite ao mesmo tempo que
os extraviados e proscritos do grupo voltem, reencontrem seu lugar e se
reintegrem. A violência é, dessa maneira, compreendida como a
mediação régia. O homem colonizado liberta-se na e pela violência.
Esta práxis ilumina o agente porque lhe indica os meios e o fim
(FANON, 1968: 37).

Novos estudos nas décadas de 1970 e 1980 focaram mais na definição teórica de
Fanon, primeiro como um psicólogo e teórico político, e mais recentemente, como um
filósofo humanista da revolução. Anderson (1986) argumenta que nenhum pensador do
Terceiro Mundo no pós-Segunda Guerra gerou tantos estudos teóricos nesse período. Ao
mesmo tempo, seu trabalho continuou sendo discutido amplamente dentro dos
movimentos revolucionários, tais como na África do Sul. Um elemento de destaque é a
marginalização e exclusão do pensamento de Fanon em muitas discussões
contemporâneas que tratam da dialética, como se o conceito de dialética revolucionária
de Fanon fosse específico para o Terceiro Mundo, e não um conceito de abrangência
universal.
Essa análise de Fanon sobre a dialética, mostrando a dimensão filosófica de seu
pensamento, é frequentemente tomada pelos seus críticos como derivadas de Sartre ou
dos escritores da Negritude, como Aimé Cesaire. Anderson (1986: 17) rebate essa
interpretação do texto de Fanon, trazendo a crítica contundente que o revolucionário faz
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a Sartre no livro de 1952, a qual também é reforçada por Turner e Alan (1986), rebatendo
qualquer forma de compreensão de Fanon como discípulo de Sartre:
Na citação da análise de Sartre sobre classe como um “universal
abstrato” e a raça como um “concreto particular”, que levou Sartre à
conclusão de que “a negritude aparece como um termo menor de uma
progressão dialética”, Fanon escreve: “’Orpheu negro’ é um marco na
intelectualização da experiência de ser negro. E o erro de Sartre não foi
só procurar a fonte da fonte, mas em certo sentido secar a fonte... ele
me recordou que minha negritude era tão somente um termo menor. Em
toda verdade te digo, meus ombros escorregaram para fora da estrutura
do mundo, meus pés não podiam mais sentir o toque do chão”347
(TURNER; ALAN, 1986: 40).

Em nenhum momento de sua obra Fanon (2008) desconsidera a luta de classes ou
apoia sua compreensão da relação entre o negro e o branco estritamente pelo determinante
racial. Na crítica a Sartre, Fanon (2008) reafirma que sua dialética não é existencialista,
mas se funda na leitura marxiana de Hegel348. A relação universal/particular e
concreto/abstrato na análise do problema do negro ou colonizado está presente em seus
escritos na acepção marxiana, enquanto categorias históricas de análise. Ele entende que
o homem só é humano na medida em que se coloca diante de outro homem, com a
finalidade de ser reconhecido, pois há na base da dialética hegeliana uma reciprocidade
absoluta, que se impõe. Na experiência da relação do negro com o branco, não há luta
aberta, dado que o negro não é reconhecido pelo branco, e, ao tornar a reciprocidade
irrealizável, mantém o outro no interior de si. Assim, a luta contra o racismo é uma luta
para entrar na relação dialética do Eu e do Outro, e não para recusá-la.
Segundo Anderson (1986), a dialética do senhor e do escravo na Fenomenologia
de Hegel foi um tópico muito discutido entre os intelectuais franceses entre as décadas de
1930 e 1940. Fanon, que apreciava muito Hegel, também se opôs à sua dialética se fosse
aplicada inalterada ao escravo negro e ao senhor branco. Essa crítica original de Hegel
preservou muitas de suas categorias, principalmente em relação aos conceitos de

In quoting Sartre’s analysis of class as the “universal and abstract” and race as the “concrete and
particular”, which led Sartre to the conclusion that “negritude appears as the minor therm of a dialectical
progression”, Fanon writes: “Orphée Noir is a date in the intellectualization of the experience of being
black. And Sartre’s mistake was not only to seek the source of the source but in a certain sense to block
that source...he was remining me that my blackness was only a minor therm. In all truth, in all truth I tell
you, my shoulders slipped out of the framework of the world, my feet could no longer feel the touch of the
ground (tradução nossa).
348
A temática sobre a dialética de Hegel na obra de Fanon é discutida na tese, e apresenta relações com o
próprio desdobramento histórico da Teoria do Reconhecimento na filosofia francesa dos anos 1930, com
Alexandre Kojève, Jean Hypollite e Jacques Lacan.
347
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autoconsciência e autodesenvolvimento, e também de Marx, na Crítica da Dialética
Hegeliana, de 1844. Essa abordagem difere nitidamente da visão dos existencialistas
franceses sobre a dialética do senhor e do escravo com que Fanon era familiarizado.
Tampouco Fanon se filia aos pressupostos da negritude, pois também fez críticas
afiadas ao conceito de Aimé Césaire, ainda em 1955, no artigo publicado no jornal francês
Esprit:
Antes de Césaire, a literatura antilhana era uma literatura de Europeus.
O antilhano identificava-se com o branco, adotava uma atitude branco,
“era um branco”. Depois de o Antilhano ter sido obrigado, sob a pressão
de europeus racistas, a abandonar posições que eram, em suma, frágeis,
visto que absurdas, exatas e alienantes, nascerá uma nova geração. O
Antilhano de 1945 é um negro... há em Cahier d’um retour na pays natal
um período africano, porque:
À força de pensar no Congo
Tornei-me um Congo sussurrante de florestas e de rios.
Assim, parece que as Antilhas, depois da grande miragem branca, agora
estão vivendo na grande miragem negra (FANON, 2018: 43).

Mais tarde, no livro de 1961, Fanon deixará clara sua oposição a Césaire, pois a
Negritude como movimento cultural alicerçado na identidade negra, dada pelos
elementos de uma origem africana esvaziada de seu componente sócio histórico, seria,
para o crítico martinicano, também o esvaziamento da perspectiva revolucionária do
colonizado. Para Fanon (1968: 93), reivindicar uma cultura negra em detrimento de uma
cultura nacional é colocar os propósitos revolucionários em segundo plano, ou seja, os
negros só conseguirão perceber seus problemas como universais em relação ao
colonialismo, se colocarem em perspectiva sua relação com o branco. Nesse sentido, a
identidade negra dada por uma matriz cultural africana, retiraria a força da universalidade
da luta pela libertação, particularizando-a a aspectos secundários à exploração colonial.
A discussão iniciada neste texto indica a necessidade de que os grandes temas
marxianos abordados em Fanon sejam melhor explorados, ainda que diante de tantas
limitações referidas à incompletude da publicação das obras do revolucionário
martinicano, bem como da impossibilidade do acesso à totalidade dos textos marxianos,
os quais foram objeto de disputas editoriais e controvérsias autorais – as lacunas
preenchidas por Engels. Tudo isso demonstra o quanto há para ser conhecido e debatido
nesse campo teórico, evidenciando a dinâmica do marxismo como teoria viva e práxis
transformadora do pensamento e da sociedade.
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RELAÇÃO DE PODER E EDUCAÇÃO: O PAPEL DO EDUCADOR
NA PERSPECTIVA DE PAULO FREIRE

Kelly Christine de Andrade Oliveira3491
RESUMO: Este resumo expandido apresenta algumas considerações sobre a perspectiva da
pesquisa sobre a relação de poder na educação brasileira que está em desenvolvimento,
baseada no estudo bibliográfico. Para a produção deste resumo, realizou-se um breve
histórico da implantação do ensino no Brasil com observação nas regulações e
regulamentações ao longo dos anos com reflexões dos períodos políticos em que foram
implantadas. Estabelece a discussão sobre o papel do educador para uma educação mais
crítica e autônoma na perspectiva de Paulo Freire. O trabalho faz destaque à educação pública,
uma vez que a mesma é voltada para a população mais vulnerável socialmente e
historicamente desassistida pelo poder público. Destaca-se ainda a importância da
consciência do educador em compreender que a educação é ideológica, assim sendo,
desenvolve a discussão mediante a necessidade da assunção da identidade cultural do sujeito
educando, na qual a formação do educador levará ao entendimento que por meio da educação
ele promove intervenções no mundo.

Palavras - chave: Educação; Educador; Poder; Autonomia.

Introdução
A prática docente é uma das fundamentações da mudança de paradigmas da
educação de classes, na qual se mantém século após século, enraizadas na história
educacional do Brasil. Dentro da construção de ideologias, o poder vigente tem grande
influencia e domínio ao controlar todo processo estabelecido nas unidades escolares e
ditando o padrão de educandos a serem inseridos na sociedade, as regulações e
regulamentações são as maneiras pelas quais o poder público doutrina e moldam sua
população tendo como colaborador o educador que se mantém, muitas das vezes, estático
ao que é repassado e legislado pelo Estado. Na perspectiva que a estática de oprimido só
é rompida quando há um pensar certo na prática docente crítica, no qual, o educador passa
a apresentar movimento dinâmico e dialético envolvendo seu fazer e o pensar sobre o seu
fazer (FREIRE, 2013: 39).
Como meio de compreender melhor a importância do papel do educador na
educação de forma a combater o poder discriminatório que o sistema de ensino impõe por
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meio de ideologias excludentes, o estudo de um ensino voltado para a autonomia, como
propõe Paulo Freire (2013), é essencial para que haja uma reflexão da importância do
educador na sociedade, que significa o poder ideológico de maneira crítica e progressista
dentro das escolas no trabalho do educador na formação dos educandos a fim de exigir
do professor uma apreensão da realidade.
No intuito de compreender a relação de poder e educação far-se-á necessário a
abordagem de algumas regulações e regulamentações ao longo dos anos, tal como,
perceber o momento histórico-político o qual se estabelecia o ensino e consequentemente
o modo de trabalho do educador no território brasileiro. Observações e indagações sobre
as leis vigentes e o desmerecimento em alguns pontos da educação também vêm a ser
levados em consideração.
Por fim a realização de uma diligente análise da educação pública e sua
necessidade em todas as etapas e níveis de ter o educador com saberes necessários à
prática docente com objetivo de escrutinar o papel transformador do dele, ponderado esse
papel nos conjuntos de causa, como descreve Libâneo (2013: 33) externas e internas que
causam a baixa qualidade do ensino público, que no momento que são entendidas, permite
uma avaliação mais clara dentro do trabalho do educador.

Abordagem da relação de poder e educação
A escola é a gerenciadora dos conhecimentos que permeiam a formação do
cidadão mediante aos currículos formais e ocultos. Mediante a organização dos conteúdos
na busca de tornar o conhecimento significativo para os educandos, como direcionado
pelas Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica (2013:118).
Em relação à organização dos conteúdos, há necessidade de superar o
caráter fragmentário das áreas, buscando uma integração no currículo
que possibilite tornar os conhecimentos abordados mais significativos
para os educandos e favorecer a participação ativa de alunos com
habilidades, experiências de vida e interesses muito diferentes (Brasília,
2013: 118).

Nesse prisma, a educação apresenta o ensino dos conteúdos e suas estratégias no
que ensinar, tal como orientações para os educadores, partindo de diretrizes, decretos e
leis para serem guias nas práticas docentes. Esse quadro revela a autonomia política
construtora de regulações e regulamentações que permeia entre a democracia, que se
apresenta no Brasil, e as aplicações ideológicas do poderio dos governantes.
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O que o documento traz em escrito, não é validado pelos interesses do poder
público, pois quando se volta para o funcionamento das escolas, tal como os programas
desenvolvidos, a prática de ensino e a formação deficiente do profissional professor
observa-se que os alunos não são atendidos de maneira democrática, na medida em que,
muitas escolas, principalmente em localidades mais carentes, funcionam em condições
precárias, com desvalorização da prática docente que em algumas etapas da educação o
salário do professor chega a ser aviltante. Demonstrativo de toda uma rede dirigida pelo
Sistema Nacional de Ensino em colaboração com estados, Distrito Federal e municípios
que fazem os alunos serem excluídos da escola logo na passagem do Ensino Fundamental
de primeira fase, como descreve Libâneo (LIBÂNEO, 2013: 33).
Freiere (207:20) entende que ideologias de esquerda e direita aparentam uma
predominância para cientificista e não de maneira científica, estando em um tênue limite
da verdade defendida, assim, por conseguinte, nega o que é contrário sem alçar
possibilidade de acerto. Conferindo que a pós-modernidade com caráter progressista vem
“romper as amarras” no sedentarismo dos interesses das políticas públicas, fazendo-se
radical em suas manifestações.
A educação canaliza a manifestação do poder, pois é por meio dela que se há a
formação do indivíduo. Durante os séculos o poder público confere a manipulação dentro
de regulações e regulamentações que norteiam a igualdade, mas não diminui efetivamente
a desigualdade que fomenta uma formação do educando de maneira não proativa
caracterizando até a leitura no país de maneira acrítica, fato esse que impede o desocultar
da verdade que pelo contexto histórico do país é interesse da classe dominante (FREIRE,
2007: 21).
E o traz através de programas em que a leitura crítica do mundo se funda
numa prática educativa crescentemente desocultadora de verdades.
Verdades cuja ocultação interessa às classes dominantes da sociedade
(FREIRE, 2007: 21).

A educação quando reconhecida no seu papel de poder ideológico amplia um
horizonte de possibilidades para que o educador se manifeste dentro de suas práticas em
sala de aula e não apresente “cabresto” em totalidade do que lhe é imposto como
fundamental em seu ato de ensinar, no qual segmentado às cegas tal postura desconstrói
o conhecimento antecedidos à sala, na vivência na sala e formações contínuas. É por meio
da autonomia docente que se estabelece o discurso do ensinar na construção do
conhecimento pertinente a uma real troca de conhecimento, de crescimento individual e
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coletivo, tal como a valoração das diversas especificidades de conhecimento do aluno.
Ao recuar diante dos ranços históricos-culturais discriminatórios e excludente, o educador
empossa da pós-modernidade progressista a qual reconhece a necessidade fundamental
do educador (FREIRE, 2007: 20 – 21).
Na compreensão de poder evidencia a política, na qual o Estado é um poder, que
estabelece com as classes dominantes relações de “vizinhança ou de aliança”, relação essa
que faz com que, de maneira ligeiramente sutil, essa classe incrusta pressão sobre o
Estado, tal situação reflete em estratégias que moldam aos dispositivos de interesses da
classe que o faz. Nesse contexto, o Estado seria o núcleo inacessível de controle e a classe
dominante, far-se-á de meios a se agregar ao “resto” de maneira que poderiam empoderarse de influencia nas ações do Estado (Poulantzas,1980:14).
A ideia do poder do Estado estar ligado a burguesia vem de contexto histórico e é
formulado para o Estado Capitalista, o qual a burguesia recorrentemente direciona-se a
ele com intuito de dominação o qual o Estado lhe propiciou, e essa situação é
continuamente, e com oferta de muitos benefícios Poulantzas (1980: 15).
O poder na educação é assumido quando se obtém uma reflexão que a cultura
permeia o eixo central do processo curricular. Atualmente a orientação multicultural às
suas práticas, encontra dificuldade de relação com o ambiente escolar, por certo, essa
contraposição de ensino crítico-democrático e de interferência histórico-política leva os
professores às dúvidas e indagações sobre o cenário educacional. Todo esse contexto é
relacionado pela não compreensão do como lidar com a educação que é posta de uma
forma pela lei e cobrada em necessidades comuns, mas que há em seu interno, pessoas
com características impares, que apresenta conjunturas de problemas e costumem tão
diferentes (MOREIRA e CANDAU, 2003).
Nesse exposto a dificuldade é refletir dentro do que é exposto pelo sistema de
valores vigentes padronizados e com uma visão unilateral da educação pública com eixo
de dominância como resultados de preceitos históricos discriminatórios, no qual, o papel
do educador é constatar que o processo de aprendizagem dos educandos representa
dificuldades explícitas impostas pelo ambiente e pelos diferentes grupos sociais e
culturais, outrora historicamente ausentes no espaço escolar e poder atuar nessa realidade
(MOREIRA e CANDAU, 2003).
Na analogia da política impetrar domínio social mediante a educação, o educador
transita na potencialidade de mediar uma escolarização democrática, atendendo a
democratização pelo conjunto de fatos e em meio deles a propagação de práticas que
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permitiram aos alunos condições de participarem das decisões políticas e governamentais.
A busca da escolarização não é um fator meramente numérico como buscado pelo poder
público, vai além, na finalidade de um entendimento crítico da realidade por meio do
estudo das matérias escolares, em domínios de métodos que desenvolve a cognição e
forma habilidades independentes ao interesses majoritários da sociedade e fomenta de
maneira ativa as lutas sociais (LIBÂNEO, 2013: 33 -34).
Em contraste as capacidades e transformações possíveis as escolas públicas estão
longe de compor essas perspectivas, uma vez que, o poder público não tem cumprido suas
responsabilidades na manutenção do ensino obrigatório e gratuito. Fato esse que é
evidenciado por políticas nacional de administração pública e gestão do ensino que se
mantém em amarras de ideologias elitistas de uma minoria não tendo como prioridade do
poder público o gozo de transformar de fato a educação em um ambiente de igualdade e
criticidade, ato que resulta em recursos financeiros insuficientes e mal empregados,
escolas precárias por falta de recursos e professores mal remunerados em diversas etapas
do ensino indicando o que até agora foi abordado, uma política do sistema educacional
usado para fins eleitoreiros e político-partidários (LIBÂNEO, 201334 - 35).

Breve histórico das regulações e regulamentações no ensino brasileiro

Para entender a relação de poder em relação à educação se faz necessário retomar
em um prevê histórico. A administração ao longo da história passou por algumas etapas
e cada qual dentro de um contexto específico do desenvolvimento social (CONTI,
RISCAL, SANTOS, 2012: 37).
Nessa perspectiva é levado em consideração o histórico da administração tendo
no século XX a elaboração das diferentes teorias da administração que denota como uma
percepção de complementação, na qual cada uma delas vai aportar novos objetos, que se
firma em uma perspectiva integralista (CONTI, RISCAL, SANTOS, 2012: 29)
Com essa abordagem, observa-se que a administração vigente em cada século tem
papel direto em toda forma de organização social ao longo dos anos e proporcional
influência dentro das ideologias.
Santos (2016) realizou um levantamento das regulações e regulamentos que
perpetuaram no Brasil ao longo dos séculos, tendo cada qual um posicionamento dentro
do contexto histórico ao qual foi consolidado.
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Em primeira abordagem de importância é a Constituição do Império do Brasil, de
1824 que trazia as “instituições primárias” de maneira gratuita a toda população e “que
os ensinos de ciências, belas-letras e artes deveriam ser ensinados em colégios e
universidades”. Em 1827 pela Lei da Instituição Pública o ensino de caráter gratuito foi
deixado contradizendo o que era exposto anteriormente. Também surgiu a possibilidade
da “criação da escola de meninas”, compreendendo o aspecto meramente da economia
doméstica. A discriminação de gênero e de controle é reforçada na emenda Constitucional
de 1834. O Ato Adicional do mesmo ano definiu de maneira restritiva o acesso para a
elite, tendo a concentração dos colégios particulares de ensino secundário na mão da
igreja (SANTOS 2016: 34 - 36).
É importante ressaltar que o Brasil vivenciava nesse período o Regime Imperial
instaurado pela vinda da família real. Tendo dentro dessa forma de governo a
predominância dos grandes proprietários rurais, momento que ainda predominava a
escravidão e do “homem livre não-propriétário” (ARANHA, 1996: 150).
Em 1891 a Constituição, no acender da república, atribui aos estados a
responsabilidade da oferta de ensino público estabelecendo um ensino dual: na
responsabilidade do “sistema federal” o Ensino Superior; para os estados o controle do
ensino primário e profissionalizante (SANTOS 2016: 37-38). É pontual essas mudanças
em relação ao período da República, no momento que a nova forma de governo empunha
mudanças em todos os aspectos e assim também no contexto educacional.
Em A Reforma Francisco Campos trouxe mudanças significativas para o país
estabelecendo uma organização do sistema de ensino. O Decreto de 31 “institui o
Conselho Nacional de Educação, determina a organização técnica e administrativa das
Universidades, “dispõe organização do ensino secundário” e regulamenta a profissão de
contador e o ensino fundamental tem alteração para cinco anos com a divisão para a
educação geral e a complementar, essa última obrigatória para quem buscasse o ingresso
à universidade. Definia exames para ingresso no primeiro ano do ensino secundário.
Constituindo por meio dessa reforma o seletividade de todo o sistema educacional
(SANTOS 2016: 40 - 41).
A Constituição de 1934 apresentou um posicionamento para a matéria da
educação. Em 1937 a Constituição do Brasil, ancorado no Estado Novo, retrocede o
espaço destinado a educação, reduzindo o espaço da mesma no texto constitucional.
Em todas as regulações e regulamentos dispostos nos anos apresentados é possível
observar o caráter de discriminação na predominância da classe elitizada como maior
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favorecida em uma dinâmica de avanços e retrocessos dentro das políticas públicas
estabelecendo uma implantação de um sistema autoritário e disciplinar entre os anos de
1930 ao ano de 1937 (ROTHEN e SANTOS, 2016).
Com a abordagem anterior a educação brasileira vivenciava uma fase de grande
opressão e entre os anos de 1937 ao ano de 1946 vivencia o surgimento do Estado de
Direito. O Decreto de 1942 estipulava o ensino industrial, reorganização do ensino
secundário (ginasial e curso clássico). O Decreto de lei de 1946 dispunha da criação do
Serviço nacional de Ensino Comercial, base para o ensino agrário (como preparo
profissional o para estar apto a realizar os diversos serviços agrários) (SANTOS 2016: 42
- 44).
O projeto de industrialização e modernização do país do Estado Novo
de Getúlio Vargas, demandou a formulação de novas reformas no
sistema educacional brasileiro. À frente do Ministério da Educação e
Saúde, Gustavo Campenema tratou de implementar, a partir de 1942
políticas públicas para a regulamentação do ensino, sob a denominação
de Leis Orgânicas, que estruturam o ensino secundário, o ensino
industrial, do ensino comercial e, mais tarde, durante o governo do
general Eurico Gaspar Dutra, o ensino primário, o ensino normal e o
ensino agrícola (SANTOS, 2016: 42).

Como observado nesse período toda estrutura educacional se voltava para uma
forma de ensino mais profissionalizante fato que se dava pela crescente industrialização
nesse período. O qual teve grande influência na estruturação do ensino técnico.
Em 1961 houve a tentativa da implantação da primeira tentativa da implantação
da Lei de Diretrizes e Base Nacional voltando ao debate da educação pública, ensino
voltado para o supletivo para quem não teve acesso a educação. Qualquer forma de
reestruturação de igualdade e progresso na educação foi rompida em 1964 com a
implantação de um governo autoritário (SANTOS, 2016: 53 -57).
Marco desse governo marcou o desenvolvimento das políticas publicas com
autoritarismo, grande repressão e tecnocracia. Em 1967 estabelecia a sexta Constituição
Federal. Nesse período houve a Reforma do 1º e 2º Graus, com o preparo para o trabalho
e exercício consciente da cidadania, currículo com parte obrigatória e uma parte
diversificada para atender as peculiaridades locais e as diferenças individuais dos alunos.
Supletivos por rádio ou televisão, financiamento de instituições particulares que se
mostrassem satisfatória, obrigatoriedade de disciplinas como a Educação Moral e Cívica.
Resoluções que revelava o apreço do governo nas escolas privadas e em sua valoração e
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na imposição de ações disciplinares (SANTOS, 2016: 57 - 59). Atos que contraditava as
propostas previstas na lei e o período ditatorial vivenciado na época.
A estrutura de regulações e regulamentações vigentes hoje estão ancoradas da
Constituição Cidadão de 1988, a qual restitui ao cidadão a liberdade individual no
exercício da cidadania na manutenção dos direitos políticos e sociais. Mediante a todas
as Cartas Magnas, essa proporcionou a educação o maior espaço trabalhada com dez
artigos para esse fim: artigo 205ao 214. A igualdade de condição, liberdade de ensinar e
aprender, valorização do profissional, gestão democrática, acesso à escola e permanência
dela são direitos assegurados por lei. Tendo como grande conquista para a educação a Lei
de Diretrizes e Bases de 1996 (SANTOS, 2016: 57 - 62).

O papel do educador na perspectiva de Paulo Freire

Precipuamente o educador tem um papel de grande importância no rompimento
de paradigmas excludentes e discriminatórios que estão inseridos no contexto histórico o
qual o favorecimento elitista é observado na posição política do país.
A mudança de fato da educação para que se cumpra uma verdadeira inserção de
oportunidade de direitos a toda população, incluído a que se encontra com vulnerabilidade
econômica e social se inicia quando o educador se coloca em afirmação da autonomia
com saberes necessários à prática docente (FREIRE, 2013).
Em buscar da mudança da realidade far-se-á, segundo Freire (2013)
primeiramente na capacidade do educador de não somente aprender, mas “apreender a
substantividade do objeto” assim sendo reconstruir um mal aprendizado. Essa habilidade
se encontra na capacidade de não somente adaptar, mas transformar a realidade para que
nela se possa intervir. O que torna capazes de apreender e reconhecer o aprender como
uma aventura que leva ao construir, reconstruir, constatar para mudar, muito mais que a
mera reprodução de uma lição é algo que apresenta risco e que necessita ter a abertura ao
risco (FREIRE, 2013: 67 - 68).
[...] não me posso permitir a ingenuidade de pensar-me igual ao
educador, de desconhecer a especificidade da tarefa do professor, não
posso, por outro lado, negar que meu papel fundamental é contribuir
positivamente para que o educado vá sendo o artífice de sua formação
com a ajuda necessária do educador (FREIRE, 2013: 68).

Nessa colocação Freire se assume como professor progressista e da o indicativo
que mesmo com interferências culturais o poder também emana do conhecimento e da
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prática docente a qual ele é transposto na mudança pela mudança, ou seja, em relação à
mudança de postura e do professor o educando se torna “artífice de sua formação”
mediante a uma retomada do poder no pensar e agir.
Válido tal como compreender a apreensão da realidade é estabelecer claramente
que a educação é uma manifestação do poder por ser ideológica. Essa ideologia se torna
“armadilha” que faz cair o professor, pois está diretamente ligada com a “ocultação da
verdade dos fatos”, manifestada no uso da linguagem que disfarça a realidade fazendo
com que a realidade seja difícil de ver, levando o professor a se “tornar míopes”. Essa
miopia relatada por Freire (2013) acaba fazendo que se aceite docilmente as ideologias
que não se revelam de maneira clara. Estar condicionados a essa miopia torna o educador
“amaciado” a aceitar certa orientação política que é ditada por aqueles que detêm o poder
e de seus interesses (FREIRE, 2013: 122 -123).
Uma das eficácias de sua ideologia fatalista é convencer os
prejudicados das economias submetidas de que a realidade é assim
mesmo, de que não há nada a fazer mas seguir a ordem natural dos fatos.
Pois é como algo natural ou quase natural que a ideologia neoliberal se
esforça por nos fazer entender a globalização, e não como uma
produção histórica (FREIRE, 2013: 124).

Quando o saber docente não é pensado se torna um saber ingênuo, por isso o
ensinar, dentro da perspectiva de ser politicamente ativo no processo educativo e
responsável por mudanças sociais, exige reflexão crítica sobre a prática docente. “A
prática docente crítica, implicante no pensar certo, envolve o movimento dinâmico,
dialético, entre fazer e o pensar sobre o fazer” (FREIRE, 2013: 39). Nesse sentido para
se ter uma prática docente crítica se faz necessário que o discurso teórico, para que se
faça a reflexão crítica, seja concreta a ponto de se misturar com a prática, ou seja, não se
deve haver no entendimento de Freire (2013) o “distanciamento epistemológico” da
prática, ao contrário, deve se haver uma aproximação (FREIRE, 2013: 40).
Desse modo Freire (2013: 33) considera que a diferença entre os saberes ingênuos
e o saber críticos, tal como a aquisição do primeiro por ser “experiência feito” e do
segundo por rigoroso procedimento metódico são superações que permite a curiosidade
epistemológica proporcionando a uma aproximação do objeto, estabelecendo seus
achados com exatidão maior e não apenas uma ruptura.
O papel do educador de maneira primordial, segundo Freire (2013) vem do
reconhecimento e da assunção da identidade cultural. Dentro das práticas docentes o
professor deve levar em consideração que os homens e mulheres em suas experiências
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históricas, políticas, cultural e social não se apresentam “em branco” em relação aos
conflitos que permearam e que dificultam a assunção de si como indivíduos, de grupos e
de forças apoiadoras na busca dessa assunção (FREIRE, 2013: 42).
Nesse contexto a assunção se faz a parte mais importante da prática “educativacrítica” no qual as relações entre professores e educandos e uns com os outros professam
no assumir-se como ser social e histórico, como ser pensante e comunicante,
transformador e criador e realizador de sonhos. O saber dentro do gesto do
reconhecimento e da assunção da cultura a qual se está inserido é um ato de modificação,
tendo essas, na formação, passa-se a ser verdadeira, pois não se manifesta alheada a
cultura desdobrando em curiosidade epistemológica não permitindo ser limitada à
repetição (FREIRE, 2013: 42 - 46).
Freire (2013) aponta as práticas educativas e saberes que traz a autonomia para o
professor. Autonomia que estimula a superação da prática com miopia da realidade e com
mansidão na recepção das ideologias elitistas. No entanto, uma das maiores dificuldades
de administrar uma boa prática que comporta os pontos fundamentais expostos está na
sociedade apresentar-se multicultural. E essa característica não é assistida pelo poder
público que não estabelece meios de haver igualdade de oportunidades para todos/as à
educação. Por aspectos da falta de acesso a determinados serviços, bens, direitos
fundamentais que outros grupos menos vulneráveis disponibilizam. Não é possível falar
em sociedade de direito sem integrar os grupos marginalizados e descriminalizados
(MOREIRA e CANDAU, 2003: 20-21).
Na mudança de realidade as lutas a favor da igualdade têm que se firmar também
fora das escritas em buscas de entender a real postura de criticidade e de transformação
do professor que não pode se permitir enganar por o que é descrito em lei, contradizendo
a realidade, como colocado por (MOREIRA e CANDAU, 2003).
No caso da educação promove a universalização da escolarização
todos/as chamados a para participar do sistema escolar/ mas sem que se
coloque em questão o caráter monocultural e homogenizador presente
na sua dinâmica. Tanto no que se refere ao conteúdos do currículo,
quanto às relações entre os diferentes atores, às estratégias utilizadas
nas salas de aula, aos valores privilegiados, etc. (MOREIRA e
CANDAU, 2003).”

Dentro do ensino o que deveria ser fundamental e incorporado aos ensinamentos
é o deter da democracia o direito de ser diferente respeitando as diferenças, por meio de
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direitos que “empoderam” na possibilidade de romper com a realidade condicionada
(FREIRE, 2002: 27).
Em vez de preservar uma tradição monocultural, a escola está sendo
chamada a lidar com a pluralidade de culturas, reconhecer os diferentes
sujeitos socioculturais presentes em seu contexto, abrir espaços para a
manifestação e valorização das diferenças. É essa, a nosso ver, a
questão hoje posta. A escola sempre teve dificuldade em lidar com a
pluralidade e a diferença. Tende a silenciá-las e neutralizá-las. Sente-se
mais confortável com a homogeneização e a padronização. No entanto,
abrir espaços para a diversidade, a diferença, e para o cruzamento de
culturas constitui o grande desafio que está chamada a enfrentar.
(MOREIRA e CANDAU, 2003, p. 161).

Dentro do que é exposto é evidenciado a necessidade de ter na “resistência que
nos mantém vivo” na consciência do que está sendo e mediante o problema de
discriminações que trazem à postura do professor a resignação em face do que os destrói.
Necessidade de levar a resistência à rebeldia. Está por sua vez, assumida na postura
revolucionária que possibilita transformações no mundo com caráter de “denúncia”, de
crítica e também anunciadora. No momento de dialética onde a denúncia das situações
“desumanizantes” anuncia, no futuro, mediante a essas postura e assim sua superação
(FREIRE, 2013: 76 - 77).
Por certo a educação para Freire (2013) tem a grande relação com o poder no qual
dentro dela existe grande interferência no mundo, e essas interferências ocasionadas pelo
educador. Mas a conscientização do papel transformador e o saberes necessários da
prática com autonomia traz o reconhecer dessa relação de poder que se apresenta em uma
dialética. A dialética de que bem ou mal os conteúdos ensinados e os conhecimentos
transmitidos, nesse espaço, acabam implicando uma reprodução da ideologia dominante,
mas também, em contra partida o seu “desmascaramento”. A desobstrução da miopia
docente leva o educador a se direcionar por reproduções ou contestá-las. Mas é um erro
tomar a educação na ideologia que se limita a vê-la meramente como tarefa de reprodução
de ideologias dominantes ou tomá-la como uma força de “desocultação” da realidade no
“atuar livremente” sem obstáculos (Freire 2013:96 - 97).
O papel do educador vem da tomada da consciência por meio de seu pensar e das
práticas assumidas, na qual há a compreensão de que historicamente não somos mulheres
e homens de simplesmente determinações advindas de poderes dominantes, mas também
não somos mulheres e homens livres de quaisquer situações de condicionamento sendo
elas: genética, cultural, social, histórica, de gênero ou de classe que nos referencia.
Certamente a conjuntura dos interesses dominantes leva à busca de imobilizar e ocultar a
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verdade e a consciência progressista de educadores leva a busca de descobri-las e revelálas. Mas a maneira progressista, como expõe Paulo Freire (2013: 97) “segue pela metade”,
no ponto que educadores têm o que lhe é determinado em diversos momentos e no qual a
educação dominante, ora assumem papel progressista quando buscam avanços técnicos e
projetos econômicos querendo se modernizar permeando interesses humanos e de
mercado.
Por fim a educação se consolida como instrumento ideológico no qual há uma
disputa de poder em suas aplicações que vai direcionar o educador de autonomia
reconhecer como ser capaz “de observar, de comparar, de avaliar, de escolher de decidir,
de intervir, de romper, de optar” (FREIRE, 2013: 98), se fazendo como ser ético nas
possibilidades de contra quem se deve lutar na defesa da não minimização do ser humano
por parte da “maioria composta de minorias” sobre a maioria em dificuldade em suas
realidades. Para tal é o não cruzar dos braços, o assumir do papel de importância no
processo ao qual se deve achar capacitado para ensinar bem os conteúdos que os confere,
mas não minimizar a prática docente ao puro ensino de disciplinas.

Considerações finais
O levantamento histórico faz refletir as regulações e regulamentações em uma
dinâmica de avanços e retrocessos ao longo dos anos inseridos em contextos históricopolíticos que marcam a educação as quais atribuem seguimento do poder empregado nela
a propagadora de ideologias.
Em contra partida o papel do educador ciente da possibilidade de mudança por
parte da intervenção no mundo por meio de suas práticas faz com que a educação
apresenta-se em uma dialética de reprodução e contestação a qual a mudança só ocorre
com uma rebeldia na tomada da consciência de compreender a realidade que se está
inserida e na força da prática baseada na epistemologia crítica que se mistura com a
prática doente.
Com tudo, o estudo dentro da obra de Freire (2013) leva a refletir o educador como
ser político e com poder na educação, contrapondo ao poder empregado pela elite ao
longo dos séculos e incrustado na educação brasileira. Com o papel de dever assumir a
postura com convicção “de que a mudança é possível” e está relacionada no saber de que
a história é uma possibilidade e não uma determinação, na qual o “mundo não é” no
sentido de determinação social ou de ideologias, mas que o “mundo está sendo”, ou seja,
passando por momentos que a história conduziu e que ideologias de classes ainda
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perpetuam, mas que com subjetividade curiosa, a inteligência crítica e etimológica ligada
à pratica, “interferidora” na objetividade fará que se constate o que ocorre no mundo e
também fará intervir como sujeito transformador .
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RAIZES DA PESSOALIDADE

Leandro Saboya Lima350
RESUMO: A característica secular de ser incapaz de separar a vida pública da vida
privada é uma marca da sociedade brasileira. Com o objetivo de acabar com esta cultura,
a Constituição de 1988 trouxe o princípio da impessoalidade. Passados mais de 30 anos
da promulgação do texto constitucional, não é raro encontrar caso onde indivíduos
utilizam o poder público para beneficiar pessoas ou instituições. Esse “jeitinho brasileiro”
é uma característica do homem cordial tratado por Sérgio Buarque de Holanda no clássico
“Raízes do Brasil”. O sistema que envolve a casa grande e a sua influência politica, em
face de ausência de um estado consolidado, remete a ideia de que o sistema da casa grande
é a semente do Estado brasileiro que se dá pela pessoalidade, diferente do que traz a
constituição de 1988. Sergio Buarque traz que a verdade, bem outra, é que Família e
estado pertencem a ordens diferentes em essência.
Palavras-chave: Impessoalidade. Cordialidade. Jeitinho Brasileiro. Homem Cordial.
O conhecido “Jeitinho brasileiro” de encarar o mundo, vangloriado por muitos no
contexto da administração pública e na gestão do patrimônio da coletividade, causa
verdadeiro desastre.
A característica secular de ser incapaz de separar a vida pública da vida privada é
uma marca da sociedade brasileira. Com o objetivo de acabar com esta cultura, a
Constituição de 1988 trouxe o princípio da impessoalidade, que “objetiva a igualdade de
tratamento que a administração deve dispensar aos administrados que e se encontram em
idêntica situação jurídica”. (CARVALHO FILHO, 2012: p. 19).
A reprovabilidade social de tal comportamento alçou a norma ao topo do
ordenamento jurídico brasileiro, não podendo ser desrespeitada por nenhum ente da
administração, lei ou ato do poder público que o contrarie.
Entretanto, passados mais de 30 anos da promulgação do texto constitucional, não
é raro encontrar casos onde indivíduos utilizam o poder público para beneficiar pessoas
ou instituições. Esse Jeitinho brasileiro é uma característica do homem cordial tratado por
Sérgio Buarque de Holanda no clássico “Raízes do Brasil”, que descreve que esse tipo
psicológico está presente desde época do descobrimento do Brasil.

Mestrando em História pela PUC-GO – Pontifícia Universidade Católica de Goiás. Orientadora: Prof.ª
Dr.º Eduardo Sugizaki.
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O objetivo do presente trabalho é buscar entender quais as raízes da pessoalidade
no Brasil. Entender porque a sociedade brasileira tem tanta dificuldade de romper com
essa cultura. “Pessoalidade”, conceito que muito se aproxima ao de “cordialidade” trazido
por Sergio Buarque se opõe em partes ao conceito de razão.
O “homem cordial” age com o coração e isso direciona suas atitudes, essas
características começaram a surgir por diversos fatores peculiares da colonização dessas
terras. Fatores tão antigos que ainda hoje servem como elemento para explicar porque ao
mesmo tempo o brasileiro é um povo caloroso, receptivo e amável, mas aceita violências
no corpo social pela forma com que a pessoa se relacionam com o poder público causando
insegurança jurídica e um mar de desigualdade social.
É comum ver textos que falam sobre o descobrimento do Brasil como um achado
de riquezas inesgotáveis. Essa visão mostra-se equivocada ao ser analisada sobre a
perspectiva da época.

A colonização do Brasil construiu para Portugal um problema difícil
solução. Com sua população pouco superior a 1 milhão de habitantes e
suas demais conquistas ultramarinas da África e Ásia de que cuidar,
pouco lhes sobrava, em gente e cabedais, para dedicar ao ocasional
achado de Cabral. [...] Não era e não podia o pequeno reino lusitano ser
uma potência colonizadora à feição da antiga Grécia. O surto marítimo
que enche sua história do século XV não resultara do extravasamento
de nenhum excesso de população, mas fora apenas provocado por uma
burguesia comercial sedenta de lucros e que não encontrava, no
reduzido território pátrio, satisfação à sua desmedida ambição.
(PRADO, 2011: p. 13).

A descoberta de novas terras povoava o imaginário de boa parte dos países da
Europa. Embora de grande relevância, a descoberta de Cabral não era a única conquista
com a qual Portugal se preocupava.

Começou-se pela África, com a tomada de Ceuta em 1415. O
movimento, uma vez iniciado, não estancou mais. Menos de meio
século depois, já se cogitava da Índia “vaga expressão geográfica
aplicada a todos os países distribuídos da saída do mar Vermelho ao
reino de Catai e à ilha de Cipango” , donde vinham as especiarias, as
pérolas e pedras preciosas, os finos estofos e as madeiras raras tão
procuradas na Europa, e cujo comércio enriquecera vensesianos e
genoveses. Torna-se então o tráfico das índias a meta principal de todos
os esforços lusitanos, e seus navegantes se sucedem na busca da rota
que para la conduziria os mercadores de Portugal. [...] Subitamente, em
meio caminho dessa vasta empresa comercial, depara-se Portugal com
um território imenso, parcamente habitado por tribos nômades ainda na
idade da pedra. Que fazer com ele¿ As notícias a respeito eram pouco
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animadoras. “Pode-se dizer que nela não encontramos nada de
proveito”, escreve os celebre Vespucci, refenindo-se à terra descoberta
por Cabral. A solução acertada, portanto, para um povo de comerciante,
era naturalmente o abandono. E assim se procedeu. Afora as concessões
para a exploração de pau Brasil, única riqueza aproveitável encontrada,
nada mais fez a Coroa portuguesa com relação á novo colônia nos
primeiros trinta anos posteriores à descoberta. (PRADO, 2011: p.14).

O território brasileiro dotado de condições naturais adversas, estranhas à tradição
milenar europeia, com distâncias intransponíveis, mostrou-se um grande desafio na
tentativa de implantar a cultura europeia nessas terras. Para explorar esse novo mundo,
seria necessária uma cultura capaz de se moldar para se adaptar àquelas circunstâncias.
Portugal e Espanha são países pelos quais a Europa se comunica com outros mundos,
uma zona de transição fronteiriça menos carregada de europeísmo, entrando no coro
europeu apenas a partir da época dos grandes descobrimentos marítimos. Está, em algum
sentido, às margens dos outros países europeus.
Por conta da sua localização na península ibérica, o feudalismo não teve ali raízes
tão profundas como em outros países da Europa. O rígido sistema altamente
hierarquizado e os privilégios hereditários não tiveram grande sucesso naquelas terras.
A influência do feudalismo foi um conjunto de práticas envolvendo questões de
ordem econômica, social e política. Entre os séculos V e X, teve grande influência em
países do norte europeu como França e Inglaterra. A organização social por castas
separava a sociedade feudal em três camadas sociais. Nobreza, primeiro estado, clero,
segundo estado e todo restante da população que compunha o terceiro estado. A alta
hierarquização social não permitia que um servo ou um súdito se tornasse um nobre ou
um membro do clero.
Nos países ibéricos essa rígida separação social não era tão marcada. Os valores
de sangue estavam atrás da capacidade financeira de modo que se uma pessoa alcançasse
um grande feito econômico poderia facilmente conquistar um título de nobreza.

A verdadeira, a autêntica nobreza já não precisa transcender ao
indivíduo; há de depender das suas forças e capacidades, pois mais vale
a eminência própria do que a herdada. A abundancia dos bens da
fortuna, os altos feitos e as altas virtudes, origem e manancial de todas
as grandezas, suprem vantajosamente a prosápia de sangue (RAÍZES
DO BRASIL, 2014: p. 42).

“A nobreza lusitana, por maior que fosse a sua preponderância em certo tempo,
jamais chegou a ser uma aristocracia fechada”. (RAÍZES DO BRASIL, 2014: p. 42) A
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possibilidade de ascensão social e de alcançar um título de nobreza era grande estimulo
para os aventureiros que se lançavam ao mar. Para outros países da Europa essa
possibilidade era vista como uma atitude mercenária tornando as aristocracias ibéricas
inferiores as do norte.
A ânsia de prosperidade sem custo, de riquezas fáceis e títulos honoríficos foi um
estímulo para aqueles exploradores que se ariscavam no Novo Mundo. A plasticidade
social foi uma importante característica para a fixação dos portugueses nessas terras. A
ausência do orgulho de raça e a mitigada influencia das sociedades em castas foram
importantes características para o sucesso da empreita lusitana.

Ausência completa ou praticamente completa, entre eles, de qualquer
orgulho de raça. Ao menos do orgulho obstinado inimigo de
compromissos, que caracterizava os povos do Norte. Essa modalidade
de seu caráter, que os aproxima das outras nações de estirpe latina e,
mais do que delas, dos muçulmanos da África, explica-se muito pelo
fato de serem os portugueses, em parte, e já ao tempo do descobrimento
do Brasil, um povo de mestiços. Ainda em nossos dias, um antropólogo
distingue os racialmente de seus próprios vizinhos e irmãos, os
espanhóis, por ostentarem um contingente maior de sangue negro. A
isso atribui o fato de os indígenas da África Oriental os considerarem
quase como seus iguais e de os respeitarem muito menos de que aos
outros civilizados. Assim, afirma, para designar os diferentes povos da
Europa, os suaíles discriminam sempre: europeus e portugueses
(HOLANDA, 2014: p. 61).

Essas características possibilitaram ao português se misturar aos povos aqui
existentes. Alberto Sampaio em citado em raízes do Brasil, confessa que havia homens
da linhagem dos filhos d’algo em todas as profissões, desde os oficiais industriais, até os
arrendatários de bens rústicos.

A comida do povo - declara ainda´- não distinguia muito da dos
cavalheiros nobres, por isso que uns e outros estavam em contínuas
relações de intimidade; não só os nobres comiam com os populares, mas
ainda lhes entregavam a criação dos filhos. (HOLANDA, 2014: p. 41)

Os portugueses procuraram recriar aqui o meio da sua origem, fizeram com uma
facilidade que não se encontrou exemplo na história:

Onde lhes faltasse o pão de trigo, aprendiam a comer o da terra, e com
tal requinte, que -afirmava Gabriel Soares- a gente de tratamento só
consumia a farinha de mandioca fresca feita no dia. Habituaram-se
também a dormir em redes, a maneira dos índios. Alguns, como Vasco
Coutinho, o donatário do Espirito Santo, iam ao ponto de beber e
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mascar fumo, segundo nos referem testemunhos do tempo. Aos índios
tomaram ainda instrumentos de caça e pesca. Embarcações de casca ou
tronco escavado, que singravam os rios e aguas do litoral, o modo de
cultivar a terra ateando primeiramente fogo aos matos. A casa
peninsular, severa e sombria voltada para dentro, ficou menos
circunspecta sob o novo clima, perdeu um pouco da sua aspereza,
ganhando a varanda externa: um acesso para o mundo de fora. (R
HOLANDA, 2014: p 42)

A exploração dos trópicos não se processou, em verdade, por um empreendimento
metódico e racional, o jeito meio desleixado desligado aos valores tradicionais europeus
e a aversão aos valores do trabalho.
Com o objetivo de reunir todas essas características Sergio Buarque de Holanda
traçou perfis psicológico opostos o “trabalhador e o aventureiro”. Para caracterizar os
portugueses que colonizaram essas terras, aos quais chama de aventureiro. Por esta
característica buscam concretizar desejos sempre colhendo os frutos sem plantar a árvore.
Esse tipo humano ignora as fronteiras, busca espaços ilimitados para viver, acredita em
projetos vastos e em horizontes distantes. Sérgio Buarque assim descreve o aventureiro:

Esse tipo humano ignora as fronteiras. No mundo tudo se apresenta a
ele em generosa amplitude e, onde quer que se erija um obstáculo a seus
propósitos ambiciosos, sabe transformar esse obstáculo em trampolim.
Vive dos espaços ilimitados, dos projetos vastos, dos horizontes
distantes. (HOLANDA, 2014: p. 50).

Na concepção de Sergio Buarque de Holanda, a povos como eles coube a obra da
conquista e colonização dos novos mundos porque eram audaciosos e homens de grandes
voos, características estas que eram valorizadas naquele período histórico. O trabalhador
tem qualidades opostas e repulsa ao tipo aventureiro que é audacioso, imprevidente,
irresponsável, instável e até vagabundo.
O trabalhador, é aquele que enxerga primeiro a dificuldade a vencer,
não o triunfo a alcançar. O esforço lento, pouco compensador e
persistente, que, no entanto, mede todas as possibilidades de esperdício
e sabe tirar o máximo proveito do insignificante tem sentido bem nítido
para ele. Seu campo visual é naturalmente restrito. A parte maior que o
todo. (HOLANDA, 2014: p.50).

O trabalhador busca a paz, a estabilidade e a segurança e não o rápido proveito
material. Acredita em compensações de longo prazo. Ao referir-se aos conquistadores e
a colonização, assinala que os portugueses vieram buscar, sem dúvida a riqueza, mas
riqueza que custe ousadia e não riqueza que custe trabalho.
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No processo conquista e colonização dos novos mundos, como o Brasil, o tipo
aventureiro teve papel fundamental, segundo Sergio Buarque de Holanda:
Na obra da conquista e colonização dos novos mundos coube ao
trabalhador, no sentido aqui compreendido, papel muito limitado, quase
nulo. A época predispunha aos gestos e façanhas audaciosos,
galardoando bem os homens de grandes vôos. E não foi fortuita a
circunstância de se terem encontrado neste continente, empenhadas
nessa obra, principalmente as nações onde o tipo do trabalhador, tal
como acaba de ser discriminado, encontrou ambiente menos propício.
(HOLANDA, 2014: p. 51)

A ética da aventura, característica do projeto civilizador português que sobrevive
nesta civilização tropical é um importante perfil social traçado por Sergio Buarque.
Sabemos que em determinada parte da sua história, os povos da
península deram provas de singular vitalidade, de surpreendente
capacidade de adaptação a novas formas de existência. Que
especialmente em fins do século XV puderam mesmo adiantar-se aos
demais Estados europeus, formando unidades políticas e econômicas de
expressão moderna. Mas não terá sido o próprio bom êxito dessa
transformação súbita, e talvez prematura, uma das razões da obstinada
persistência, entre eles, de hábitos de vida tradicionais, que explicam
em parte sua originalidade. (HOLANDA, 2014: p. 41).

São comuns opiniões defendendo que se o Brasil tivesse sido colonizado por
outros países da Europa, estaria em melhor situação. O que se observa, entretanto é que a
colonização por outros países europeus como a colonização holandesa da Indonésia, a
francesa de Senegal e Argélia e a inglesa da Nigéria sempre foi predatória não importando
a língua do seu colonizador.
Se julgarmos conforme os critérios morais e políticos hoje dominantes,
neles encontraremos muitas e sérias falhas. Nenhuma, porém, que leve
com justiça à opinião extravagante defendida por um número não
pequeno de detratores da ação dos portugueses no Brasil, muitos dos
quais optariam de bom grado e confessadamente, pelo triunfo da
experiência de colonização holandesa, convictos de que nos teria levado
a melhores e mais gloriosos rumos. (HOLANDA, 2014: p. 41).

No Brasil, as características do aventureiro tiveram aspectos positivos em termos
de adaptação ao meio ambiente, visto a plasticidade do colonizador e sua capacidade de
miscigenação racial que permitiram sua fixação ao meio tropical. A falta dessas
características fez com que o projeto colonizador holandês fracassasse.
Em Raízes do Brasil, Sérgio Buarque de Holanda caracterizava nestes termos o
fracasso da colonização holandesa.
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Os holandeses não se misturaram com a população de cor, não se
adaptaram ao clima tropical e aqui somente aportaram em busca apenas
de fortunas impossíveis, sem imaginar criar fortes raízes na terra. Eram
recrutados entre aventureiros de toda espécie, de todos os países da
Europa – “homens cansados de perseguições.” (HOLANDA, 2014: p.
32).

O bom êxito da República Holandesa como comunidade nacional tinha alcançado
considerável grau de prosperidade na economia e na política, possibilitando se arriscar a
uma nova vida em outras colônias, só se anunciavam, à procura de passagem, soldados
licenciados, que tinham ficado sem lar em virtude da Guerra dos Trinta Anos, pequenos
artesãos, aprendizes, comerciantes, em parte judeus de ascendência portuguesa,
taberneiros, mestres-escolas, mulheres do mundo e outros tipos perdidos.
Outro fator preponderante para o fracasso holandês foi o fato de que a população
se compunha de cosmopolitanos, instáveis, de caráter predominantemente urbano. Essa
gente toda ia se aglomerar na capital, Recife, ou, em uma ilha próxima. Este contexto
acabava por fazer uma divisão clássica entre colônia e cidade, entre o senhor rural e o
mascate; divisão esta, que mais tarde, se generalizou em todo o Estado de Pernambuco.
Com um Estado de colônia fraca e uma capital que era o “antro da perdição”, os
conquistadores holandeses limitaram-se a uma grandeza de fachada, tentando mascarar a
dura realidade econômica na qual se debatiam. (HOLANDA, 2014: p. 32). A inaptidão que
tiveram para construir a prosperidade na terra, nas suas bases naturais, como o fizeram os
portugueses bem ou mal, foi a gota d’água para o malogro da colonização holandesa,
além da incompatibilidade com as regiões tropicais.
Enquanto os naturalistas culpavam fatores climáticos e a geografia pelo fracasso,
Sergio Buarque mostra que o insucesso dos holandeses se devia a fatores culturais,
envolvendo a dificuldade das línguas nórdicas, ideias estranhas, espírito instável e caráter
predominantemente urbano. O autor cita passagens da obra de Hermann Wätjen sobre a
colonização holandesa que demonstram alguns destes fatores ao dizer que “o exército da
Companhia, que lutava em Pernambuco, constava principalmente de alemães, franceses,
ingleses, irlandeses e neerlandeses”. (HOLANDA, 2014: p. 36).
Ora, impossível manter coesão e unificar objetivos em um grupo social formado
por uma diversidade tão grande de raças; nem no melhor clima do mundo isto seria
plausível. Ainda posto, estava o fator crença. Não tinham os holandeses, como os
portugueses católicos, uma religião universal, que os pudessem fazer se identificar com
povos de outras raças. Os holandeses tinham, de certa forma, preconceito racial.

680

O espírito aventureiro do português já fazia parte de sua cultura, estava incrustada
na sua alma esta vocação de conquistar novas terras, enquanto que os holandeses
“camponeses deixaram-se ficar, aferrados aos seus lares. Não os seduzia uma aventura
que tinham boas razões para supor arriscada e duvidosa” (HOLANDA, 2014: p. 39). Esta
sim é uma questão de ordem cultural, defendido por Sergio Buarque como sendo uma das
causas de malogro.
Parece ser da cultura portuguesa este gosto e abertura às mudanças e esta
facilidade em “ceder com docilidade ao prestígio comunicativo dos costumes, da
linguagem e das seitas dos indígenas e negros. Americanizavam-se ou africanizavam-se,
conforme fosse preciso. Tornavam-se negros, segundo expressão consagrada da costa da
África.” (HOLANDA, 2014: p.40).
A língua é um fator preponderantes na cultura de um povo e se estes fatores
contribuíram com o malogro da colonização holandesa, os fatores culturais que
preconizaram esta sentença e não os fatores de ordem climáticos ou geográfica incluindo
ainda o fator cultural religião:
A própria língua portuguesa parece ter encontrado, em confronto com
a holandesa, disposição particularmente simpática em muitos desses
homens rudes. [...] para nossos índios, os idiomas nórdicos apresentam
dificuldades fonéticas praticamente insuperáveis, ao passo que o
português, como o castelhano, lhes é muito mais acessível[...] Os
missionários protestantes, vindos em sua companhia, logo perceberam
que o uso da língua neerlandesa na instrução religiosa prometia escasso
êxito, não só entre os africanos como entre o gentio da terra. Os pretos
velhos, esses positivamente não o aprendiam nunca. O português, ao
contrário, era perfeitamente familiar a muitos deles. A experiência
demonstrou, ao cabo, que seu emprego em sermões e prédicas dava
resultados mais compensadores. [...] Importante, além disso, é que, ao
oposto do catolicismo, a religião reformada, trazida pelos invasores,
não oferecia nenhuma espécie de excitação aos sentidos ou à
imaginação dessa gente, e assim não proporcionava nenhum terreno de
transição. (HOLANDA, 2014: p. 41).

Analisados sob os prismas éticos, morais e políticos atuais os comportamentos e
valores do aventureiro seriam considerados reprováveis. Entretanto, em um contexto da
época tais características ser mostraram essenciais para sobrevivência naquelas terras.
Nenhum outro povo do Velho Mundo achou-se tão bem armado para se
aventurar à exploração regular e intensa das terras próximas a linha
equinocial, onde os homens depressa degeneram, segundo o conceito
generalizado na era quinhentista. (HOLANDA, 2014: p.9).
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Todos esses fatores deram origem ao tipo psicológico “homem cordial” traçado
por Sergio Buarque que embora se trate de uma figura fictícia traz características da nossa
sociedade até hoje. O termo, é “expressão do escritor Ribeiro Couto em carta dirigida a
Afonso Reyes” (Raízes do Brasil, 2014: p. 6) que em uma feliz expressão, disse: A
contribuição brasileira para a civilização será de cordialidade, Daremos ao mundo o
“Homem Cordial”.

A lanhesa no trato, a hospitalidade, generosidade, virtudes tão gabadas
por estrangeiros que nos visitam, representam, com efeito, um traço
definido do caráter brasileiro, na medida ao menos, que permanece
ativa e fecundada a influencia ancestral dos padrões de convívio
humano, informados no meio rural e patriarcal. Seria engano supor que
essas virtudes possam significar “boas maneiras”, civilidade. São antes
de tudo expressões legitimas de um fundo emotivo extremamente rico
e transbordante.( HOLANDA, 2014: p 176)

A primeira vista é possível pensar que o termo ”Homem cordial", poderia ser
simplesmente substituído por “Homem bom”. Entretanto, vale observar que existe um
lado negativo e violento da cordialidade. A cordialidade do brasileiro vem de origens
rurais, quando a família patriarcal era o centro das relações brasileiras. A Família
patriarcal é aquela em que o pai detém todo o poder e todos se submetem a ele. O homem
cordial é afetuoso, simpático mesmo que tenha que desobedecer ou ignorar algumas
regras.
Essa cordialidade é uma maneira de mascarar conflitos nas relações, uma mera
fachada que esconde violências cotidianas e corriqueiras. Ao mesmo tempo em que
possui uma polidez no trato, escraviza seres humanos como se fossem animais. Ao mesmo
tempo em que protege a família, é cruel com seus opositores. Ao mesmo tempo em que
ama seus filhos, impõe a eles duros castigos físicos. A pessoalidade do homem cordial
está presente na forma com que se relaciona com a religião.

Nosso velho catolicismo, tão característico que permite tratar os santos
com uma intimidade quase desrespeitosa e que deve parecer estranho
às almas verdadeiramente religiosas, provém ainda dos mesmos
motivos. A popularidade entre nós, de uma santa Teresa de Lisieux –
Santa Teresinha – resulta muito do caráter intimista que pode adquirir
seu culto amável e quase fraterno, que se acomoda mal às cerimônias e
suprime as distâncias. É o que ocorre também com nosso Menino Jesus,
companheiro de brinquedo das crianças e que faz pensar menos no Jesus
dos evangelhos canônicos do que no de certos apócrifos, principalmente
as diversas redações do Evangelho da Infância. (HOLANDA, 2014:
p.179)
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As relações intimistas com entidades são diversas. Orações para São Longuinho
retribuindo o santo com “três pulinhos” para encontrar algum objeto perdido. Colocar o
Santo Antônio de ponta cabeça, como se o santo fosse da família, para arrumar um
casamento, em total desrespeito às tradições, aos olhos da Igreja Católica Romana, com
uma tradição palaciana, superindividual, em que a vontade comum se manifesta na
edificação dos grandiosos monumentos góticos. O Homem Cordial tem em casa uma
capela própria, onde as pessoas se ajoelham diante do padroeiro e protetor. Cristo e Nossa
Senhora são tratados como um amigo familiar, doméstico e próximo.
O homem cordial dá preeminência às relações familiares em detrimento das
relações abstratas e impessoais. Essa lógica que existe no Brasil fortalece o que Max
Webber chama de “patrimonialismo”, ou seja, a profunda relação íntima entre a esfera
privada com a esfera pública Esse comportamento possibilita o surgimento de fenômenos
como corrupção, coronelismo, clientelismo dentre outros.
No Brasil, onde imperou desde tempos remotos, o tipo primitivo da família
patriarcal, não era fácil aos detentores das posições públicas, formados por tal ambiente,
compreenderem a diferença entre os domínios do público e do privado. Tal característica
os enquadra no conceito de “funcionário patrimonial” trazido por Max Weber,
Para o funcionário “patrimonial”, a própria gestão política apresenta –
se como assunto de seu interesse particular; as funções, os empregos e
os benefícios que deles aufere relacionam-se a direitos pessoais do
funcionários e não a interesses objetivos, como sucede no verdadeiro
estado burocrático, em que prevalecem a especialização das funções e
o esforço para se assegurarem garantias jurídicas ao cidadão. (WEBER,
1982: p.175)

O processo de racionalização da vida social reflete o pensamento de Max Weber
que, ao traçar as características da burocracia e a especialização do estado, defende que
para que haja especialização das funções administrativas, deve-se levar em consideração
características de ordem exclusivamente objetivas.

Em princípio, a organização moderna do serviço público separa a
repartição do domicílio privado do funcionário e, em geral a burocracia
segrega a atividade oficial como algo distinto da esfera da vida privada.
Os dinheiros e o equipamento público estão divorciados da propriedade
privada da autoridade. Essa condição é, em toda parte, produto de um
longo desenvolvimento.
[...]
E decisivo para a natureza específica da fidelidade moderna ao cargo
que, no tipo puro, ele não estabeleça uma relação pessoal como era o
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caso da fé que tinha o senhor ou patriarca nas relações feudais ou
patrimoniais. A lealdade moderna é dedicada a finalidades impessoais
e funcionais. (WEBER, 1982: p. 232)

O sucesso da ética da aventura, característica do projeto civilizador português que
sobrevive nesta civilização tropical ocupando o território brasileiro interagindo com os
povos que aqui viviam índios, e posteriormente foram trazidos a essas terras, negros, que
vieram a compor importante característica do “Homem cordial”.
Os portugueses e filhos de portugueses dominaram essas terras inseridas em um
sistema patriarcal. O sistema patriarcal de colonização portuguesa do Brasil, representada
pela casa-grande e pela senzala de Gilberto Freyre embora espelhasse costumes europeus,
funda uma nova ordem, econômica, social rural e escravocrata. “A casa-grande venceu
no Brasil a Igreja, nos impulsos que esta a princípio manifestou para ser dona da terra.
Vencido o jesuíta, o senhor de engenho ficou dominando sozinho. O verdadeiro dono do
Brasil” (FREYRE, 2013: p. 38).
Durante certo tempo, a organização social contextualizada pela casa grande
expulsou dessas terras, até mesmo a influencia dos jesuítas que representavam a força da
igreja católica. Sistema que envolve a casa grande e a sua influência politica, em face de
ausência de um estado consolidado, remete a ideia de que o sistema da casa grande é a
semente do Estado Brasileiro. Visto que a influencia das famílias patriarcais e como
modelo atuação na política é percebida até os dias atuais.
Dentre esses círculos, foi sem dúvida o da família aquele que se
exprimiu com mais força e desenvoltura em nossa sociedade. E um dos
efeitos decisivos da supremacia incontestável, absorvente, do núcleo
familiar - a esfera por excelência dos chamados “contatos primários”,
dos laços de sangue e de coração – está em que as relações que se criam
na vida doméstica sempre forneceram o modelo obrigatório de qualquer
composição social entre nós. (HOLANDA, 2014: p. 57)

Dessa forma, percebe-se que a semente do Estado brasileiro se dá pela
pessoalidade, diferente do que traz a constituição de 1988 quando dispõe sobre o princípio
da impessoalidade. Até nas relações comerciais são exigidas relações familiares ou de
pessoalidade. “Em muitos casos para se conquistar um freguês é necessário fazer dele
antes um amigo”. (Raízes do Brasil, 2014: p.58)
O resultado da invasão da esfera particular na esfera pública é o patrimonialismo.
Porém, quando se fala em, “homem cordial”, essas relações de invasão de interesse
público na esfera privada ocorre com afetuosidade.
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A existência de fatores históricos e sociológicos indicando que a pessoalidade
da família patriarcal que traça uma forma de agir junto à esfera pública, embora exista
há muitos séculos não pode ser evocada como argumento para justificar a atuação junto
a administração publica em um contexto pós constituição de 1988.
Em um Estado cada vez mais complexo, a ideia de coisa pública, deve estar
acima de interesses de grupos ou famílias. O artigo 37 da constituição, quando trata do
princípio da impessoalidade, segue as ideias do estado burocrático de Max Weber. A
impessoalidade como principio é sub princípio do princípio da igualdade, uma vez que
para que exista um tratamento isonômico entre os administrados é necessário que tal
tratamento seja impessoal, livre de valores de afeto ou repulsa.
Para concluir a discussão sobre a família como origem do Estado, seguindo o
pensamento Weberiano Sergio Buarque de Holanda inicia com letras maiúsculas:
O ESTADO NÃO É uma ampliação do círculo familiar e, ainda menos,
uma integração de certos agrupamentos, de certas vontades
particularistas, de que a família é o melhor exemplo. Não existe, entre
o círculo familiar e o Estado, uma gradação, mas antes uma
descontinuidade e até uma oposição. A indistinção fundamental entre
as duas formas é Prejuízo romântico que teve os seus adeptos mais
entusiastas durante o século XIX. De acordo com esses doutrinadores,
o Estado e as suas instituições descenderiam em linha reta, e por simples
evolução, da família. A verdade, bem outra, é que pertencem a ordens
diferentes em essência. Só pela transgressão da ordem doméstica e
familiar é que nasce o Estado e que o simples indivíduo se faz cidadão,
contribuinte eleitor elegível, recrutável e responsável ante as leis da
Cidade. Há nesse fato um triunfo do geral sobre o particular, do
intelectual sobre o material, do abstrato sobre o corpóreo, e não uma
depuração sucessiva, uma espiritualização de formas mais naturais e
rudimentares, uma procissão das hipóstases, para falar como na
filosofia alexandrina. A ordem familiar, em sua forma pura é abolida
por uma transcendência. (HOLANDA, 2014: p. 169).

O princípio da impessoalidade, instituídos como normas constitucionais em 1988
pautadas nas garantias dos direitos fundamentais do cidadão e as lutas sociais refletem a
vontade da sociedade daquela época devendo ser adotado desde então a impessoalidade
como norte nas relações públicas. Não podendo ser considerada correta a atitude baseada
em contextos históricos anteriores.
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TEMPO
MESSIÂNICO:
UM
DIÁLOGO
ENTRE
AS
FORMULAÇÕES DE REINHART KOSELLECK E WALTER
BENJAMIN SOBRE O TEMPO E HISTÓRIA

Leandro Silva Onofre Junior351
RESUMO: As discussões acerca do tempo, ou das temporalidades históricas, ganharam
notoriedade – em especial a partir dos anos de 1980 – no campo historiográfico. O tempo
tornou-se, então, o centro das preocupações dos historiadores, o que resultou num
gradativo aumento no número de livros, revistas, colóquios, encontros, congressos, que
debatem os problemas e hipóteses que surgem a partir de nossa relação com o tempo, em
especial nossa forma de relacionar com as dimensões temporais do passado, presente e
futuro. Neste sentido, procuramos demonstrar como a tensão provocada entre o
distanciamento do passado (campo de experiência) em relação ao futuro (horizonte de
expectativas) faz surgir diferentes formas de se relacionar com o tempo, baseadas, por
sua vez, na tentativa de resgate do passado e, consequentemente, na eliminação de
conceitos imprescindíveis para a modernidade, como o de progresso. Por fim, tentaremos
demonstrar como grupos específicos – neste caso os intelectuais judeus do final do século
XIX e início do XX denominados por Michael Löwy como judeus heterodoxos,
exemplificados neste artigo pelo pensador Walter Benjamin – reagem a este
tensionamento provocado pelo surgimento do regime moderno de historicidade criando
uma nova concepção de tempo e de uma nova filosofia da história.
Palavras-chave: Messianismo; modernidade; tempo; utopia.

Enrico Castelli Gattinara (2018), em seu texto intitulado “A multiplicidade
temporal: um problema na qual ciência, história e filosofia se encontram”, nos traz uma
importante “constatação” – não surgida em decorrência dos recentes debates, mas que
ainda causa certo incômodo aos que utilizam o tempo como objeto de análise – “o tempo
é problemático”, mesmo fazendo “parte de nossa experiência humana, [...] nem cientistas
nem filósofos jamais se sentiram confortáveis perante ele”, e a partir dos anos 1980 notase uma efervescência no debate envolvendo o tempo e a temporalidade, passando este a
ser mais discutido pelos historiadores (2018: 41). Este extenso debate que se formou ao
entorno das concepções sobre temporalidades nos possibilitou diferentes interpretações
acerca de como uma determinada sociedade ou grupo social se relaciona com seu tempo,
como percebe sua realidade e, evidentemente, como articula as dimensões do passado,
presente e futuro. Diante disso, propomos neste artigo demonstrar como a crítica
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formulada pelos chamados judeus heterodoxos, podem ser trabalhados à luz dos debates
sobre tempo histórico e temporalidades.
Utilizaremos para tanto, as contribuições de Reinhart Koselleck (1923-2006) e
sua teoria acerca do tempo e da modernidade, na intenção de identificar os elementos
presentes na crítica romântica da modernidade formuladas pelos intelectuais judeus,
visto que estas podem ser concebidas como uma reação ao distanciamento e,
consequente, tensionamento entre o campo de experiência (passado) e o horizonte de
expectativas (futuro). Todavia, esclareço desde já que não é nossa intenção afirmar que a
crítica romântica da modernidade tecida pelos judeus são frutos, única e exclusivamente
deste tensionamento entre o passado e futuro, mas sim demonstrar como a partir do
surgimento do regime moderno de historicidade provoca-se também uma tentativa de
resgate do passado sem, necessariamente, se abdicarem do futuro.

I.

A CONCEPÇÃO KOSELLECKIANA DA MODERNIDADE: TENSÃO
E RUPTURA ENTRE AS DIMENSÕES TEMPORAIS DO PASSADO E
FUTURO
As formulações do historiador dos conceitos Reinhart Koselleck sobre o

surgimento do moderno conceito história e, consequentemente, do tempo histórico,
serviram de base para diversos questionamentos acerca do conceito de tempo histórico,
que floresceram entre as décadas de 1980 e 1990. Koselleck, nesta medida, ocupou-se de
estudar o modo como o conceito moderno de história, a “História” (die Gechichte), havia
se modificado na passagem do século XVIII para o XIX, tornando-se um “amplo conceito
de movimento” (2018: 38). Para o autor, a História, a partir da terça parte do século XVIII,
transformou-se “num conceito regulador para toda a experiência já realizada e a ser
realizada”, mudando assim a perspectiva temporal pela qual pensávamos a relação entre
passado e futuro (KOSELLECK, 2018: 37).

O tempo, aqui, não é tomado como algo natural e evidente, mas como
construção cultural que, em cada época, determina um modo específico
de relacionamento entre o já conhecido e experimentado como passado
e as possibilidades que se lançam ao futuro como horizonte de
expectativas. Por isso mesmo, a história [...] deve ser apreendida em sua
própria historicidade, constituindo um objeto da reflexão teórica
destinada a conhecer os seus limites e as suas consequências
(KOSELLECK, 2018: 9).
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Foi demonstrado por Koselleck em seus estudos sobre a semântica dos
conceitos históricos, como a formação do conceito moderno de história (die Geschichte),
ocorrido na Alemanha dos anos 1760-1780 foi eliminando aos poucos uma história
marcada pela exemplaridade e repetição. Ao passo que o moderno conceito de história,
a História no singular (die Geschichte) – coletivo singular que se concebe como história
em si – se consolidava, abandonava-se também a história enquanto exemplum, ou seja,
com o advento da modernidade o passado passa a explicar e orientar cada vez menos o
presente e o futuro.

Se há ainda uma lição da história, ela vem do futuro e não mais do
passado. Ela está em um futuro que se deve fazer surgir como ruptura
com o passado, pelo menos como algo diferente dele, enquanto a
historia magistra repousava na ideia de que o futuro, se não repetia
exatamente o passado, pelo menos não o excedia nunca (HARTOG,
2015: 138).

Diante disso, Koselleck enfatiza que em consonância com o surgimento do
conceito moderno de história inicia-se, também, uma tensão entre o campo da experiência
e o horizonte de expectativa, marcada pelo progresso e pela abertura ao futuro,
caracterizada justamente pela tensão e o distanciamento entre experiência e expectativa,
o que provoca o esfacelamento da história baseada na exemplaridade. Segundo
Koselleck:

As condições da possibilidade da história real são, ao mesmo tempo, as
condições do seu conhecimento. Esperança e recordação, ou mais
genericamente, expectativa e experiência – pois a expectativa abarca
mais que a esperança, e a experiência é mais profunda que a recordação
– são constitutivas, ao mesmo tempo, da história e de seu conhecimento,
e certamente o fazem mostrando e produzindo a relação interna entre
passado e futuro, hoje e amanhã.
Com isso chego à minha tese: experiência e expectativa são duas
categorias adequadas para nos ocuparmos com o tempo histórico, pois
elas entrelaçam passado e futuro. São adequadas também para se tentar
descobrir o tempo histórico, pois, enriquecidas em seu conteúdo, elas
dirigem as ações concretas no movimento social e político
(KOSELLECK, 2018: 119).

Assim, o tempo histórico, se seguirmos Reinhart Koselleck, é produzido
justamente por esta tensão criada entre estes dois campos (passado e futuro), ou seja, ele
é gerado a partir da tensão e do consequente distanciamento entre a experiência e a
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expectativa – entre o passado e o futuro –, que, sob o efeito da aceleração, não parou de
crescer durante a modernidade. É essa tensão que François Hartog em Regimes der
Historicidade (2015) propõe-se a debater. Dando continuidade às formulações de
Koselleck, o historiador francês François Hartog destacou a importância de o historiador
se atentar para os momentos de ruptura entre dois regimes históricos, o que ele chama de
“crise do tempo”.

Partindo de diversas experiências do tempo, o regime de historicidade
se pretenderia uma ferramenta heurística, ajudando a melhor apreender,
não o tempo, todos os tempos ou a totalidade do tempo, mas
principalmente momentos de crise do tempo, aqui e lá, quando vêm
justamente perder sua evidência as articulações do passado, do presente
e do futuro (HARTOG, 2015: 37).

Seu conceito de regime de historicidade se desenvolve a partir das formulações
sobre tempo histórico, bem como das categorias meta-históricas da experiência e da
expectativa, formuladas por Koselleck. Além disso, tanto Reinhart Koselleck quanto
François Hartog, buscaram em seus trabalhos explicar como, a partir do presente, nos
relacionamos com as dimensões temporais do passado e do futuro. Neste sentido, o
conceito de Regimes de historicidade desenvolvido por Hartog serviria não só para
compreender “como uma sociedade trata seu passado e trata do seu passado”, mas
também para designar “a modalidade de consciência de si de uma comunidade humana”
(2015: 28).
Contudo, para Hartog, são as rupturas, portanto as crises do tempo, que devém
ser observadas pelos historiadores, pois estas prenunciam o estabelecimento de um novo
regime de historicidade. A exemplo, para Hartog, a Revolução Francesa, “vivenciada por
muitos como uma experiência de aceleração do tempo”, é resultado de “uma brutal
distensão e até uma ruptura entre o campo da experiência e o horizonte de expectativa”
(2015: 103). Portanto, na visão deste pensador, nós enquanto historiadores temos
atualmente um “novo itinerário” ao trabalhar com os regimes de historicidade, que
basicamente passa por indagar como se desenvolvem as experiências do tempo em
momentos de grandes tensões entre experiência e expectativa, isto é, em momento de
crise do tempo.
Todavia, François Hartog, assim como Reinhart Koselleck, por diversos
momentos enfatiza que a partir do “regime moderno de historicidade, o fervor da
esperança voltou-se para o futuro”, e, consequentemente, o presente passou-se a ser

690

percebido como inferior ao futuro, portanto precisava acelerá-lo mais, chegando até
mesmo a rompe-lo por completo (20015: 270). Por esta ótica, por exemplo, com fim do
“regime moderno de historicidade”, por volta de 1989, notou-se, na visão de Hartog, uma
experiência de “cesura do tempo” e o início de um novo regime de historicidade, não mais
esperançoso em relação ao futuro, mas antes desconfiado e pessimista (2015: 188).
Ao dar mais atenção aos processos de ruptura entre os diferentes regimes
históricos, o historiador francês observou que assim como na terça parte do século XVIII
inicia o regime moderno, a partir de 1970 um regime novo se impôs. Diferentemente do
regime moderno, que era voltado para o futuro, na qual a exigência de previsões substitui
as lições da história, já que o passado não explica mais o futuro, o regime que se apresenta,
denominado de presentismo, é “desencantado com o futuro, ignorante do passado e se
concentra no presente” (HARTOG, 2015: 69).

Ora, não foi uma configuração suficientemente diferente que se impôs
desde então? Aquela, pelo contrário, de uma distância que se tornou
máxima entre o campo da experiência e o horizonte da expectativa, até
o limite da ruptura. De modo que a produção do tempo histórico parece
estar suspensa. Daí talvez essa experiência contemporânea de um
presente perpétuo, inacessível e quase imóvel que busca, apesar de tudo,
produzir para si mesmo o seu próprio tempo histórico (HARTOG, 2015:
39).

Em outras palavras, a tensão e o distanciamento entre experiência e expectativa
aumentam drasticamente no decorrer do século XX ocasionando, portanto, uma ruptura
na qual restaria apenas um presente, aparentemente tão seguro de si e dominador, o que
impossibilitará a existência do passado, do futuro e do tempo histórico.

Nessa progressiva invasão do horizonte por um presente cada vez mais
inchado, hipertrofiado, é bem claro que o papel motriz foi
desempenhado pelo desenvolvimento rápido e pelas exigências cada
vez maiores de uma sociedade de consumo, na qual as inovações
tecnológicas e a busca de benefícios cada vez mais rápidos tornam
obsoletos as coisas e os homens, cada vez mais depressa (HARTOG,
2015: 147-148).

Em suma, para Hartog o nosso presente é marcado pela experiência da crise do
futuro, com suas dúvidas sobre o progresso e um porvir percebido como ameaça, na qual
o futuro não desaparece, de forma alguma, mas parece obscuro e ameaçador. Para o autor,
“esses são os principais traços desse presente multiforme e multívoco: um presente
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monstro” (2015: 259). O conceito de regime de historicidade, portanto, como propõe
François Hartog, nos ajudaria a identificar as diferentes formas com que determinados
grupos e sociedades se relacionam com seu passado, tomam consciência de si e formulam
sua experiência do tempo, ou seja, da forma como lidam com a realidade e,
consequentemente a narram. Como aponta Hartog, com o “regime de historicidade,
tocamos, dessa forma, em uma das condições de possibilidade da produção de histórias:
de acordo com as relações respectivas do presente, do passado e do futuro, determinados
tipos de histórias são possíveis e outras não” (2015: 39). Desta maneira, o conceito de
regime de historicidade “devia poder fornecer um instrumento para comparar tipos de

história diferentes”, assim como colocar evidência diferentes modos de relação com o
tempo, isto é, “formas da experiência do tempo, aqui e lá, hoje e ontem. Maneiras de ser
no tempo” (HARTOG, 2025: 29). Nesta perspectiva, apresentaremos a seguir como um
grupo social específico – os judeus da Europa central – se relacionaram com tempo e a
ideia de progresso. Para tanto, utilizaremos a figura icônica do pensador e historiador
marxista Walter Benjamin (1892-1940) para trazer à luz uma proposta diferente de se
relacionar com o tempo, baseada sobretudo em três diferentes pilares: I) Romantismo
alemão; II) Messianismo judaico; e III) Marxismo.

II.

CRISE DO TEMPO: A REAÇÃO ROMÂNTICA AO TENSIONAMENTO
ENTRE EXPERIÊNCIA E EXPECTATIVA E O ADVENTO DE UMA
CONCEPÇÃO ROMÂNTICO-MESSIÂNICA DA HISTÓRIA

Como dito anteriormente, a modernidade se caracterizou pelo tensionamento e
distanciamento entre duas dimensões temporais, o passado (experiência) e o futuro
(expectativa), isto é, o campo de experiência e o horizonte de expectativas segundo
Reinhart Koselleck. Por sua vez, nessa mesma modernidade utópica – no século XVIII –
, orientada para o futuro, surge um movimento em oposição que tenta, à sua maneira, se
religar-se novamente ao passado, criticando, principalmente a ideia iluminista de
progresso sem, necessariamente, abdicar-se de uma formulação para o futuro. Este
movimento, que chamamos de Romantismo é caracterizado, na maioria das vezes, por
seu “caráter fabulosamente contraditório”, por ser ao mesmo tempo “revolucionário e
contrarrevolucionário, individualista e comunitário, cosmopolita e nacionalista, realista e
fantástico, retrógado e utopista, revoltado e melancólico” (LÖWY; SAYRE, 2015: 19).
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Michael Löwy e Robert Sayre em Revolta e Melancolia: o romantismo na contracorrente
da modernidade (2015) propõem uma interpretação que, ao mesmo tempo que reconheça
a multiplicidade cultural do romantismo, entenda o movimento como “uma visão de
mundo, uma Weltanschauung que se manifesta sob as mais diversas formas” (2015: 26).
Segundo Löwy e Sayre, o movimento romântico seria uma visão de mundo oposta
ao “mundo burguês moderno”, “voltado ora para o passado, ora para o futuro” que se
exprimiu em campos culturais muito diversos, como na literatura e outras artes, na
filosofia e na teologia, no pensamento político, econômico e jurídico, bem como na
sociologia e na história, entre outros. Para estes autores, o romantismo “é por essência
uma reação contra o modo de vida na sociedade capitalista”, e “representa uma crítica da
modernidade, isto é, da civilização capitalista, em nome de valores e ideias do passado
(pré-capitalista, pré-moderno)” (2015: 39). Nesta perspectiva, as concepções de Reinhart
Koselleck acerca da tensão e distanciamento entre passado e futuro nos parece profícuas
para compreender o romantismo, não só como crítica da modernidade, mas como reação
à provável ruptura vislumbrada por certos intelectuais modernos entre o passado (tradição
e/ou campo de experiência) e o futuro (horizonte de expectativas).
Michael Löwy e Robert Sayre, por conseguinte, compreendem o romantismo
como uma reação ao capitalismo, uma crítica moderna da modernidade que “caracterizase pela convicção dolorosa e melancólica de que o presente carece de certos valores
humanos essenciais, que foram alienados” (2015: 43). Por esta linha, notamos que estes
valores humanos essenciais estão, em todo caso, relacionados com um passado que, com
o advento da modernidade, torna-se cada vez mais distante e fugaz. Como salientado
pelos autores, na visão de mundo romântica “há um desejo ardente de reencontrar o lar,
retornar à pátria, no sentido espiritual, e é precisamente a nostalgia que está no âmago da
atitude romântica” (2015: 44). Este passado, tem como característica fundamental a
diferença em relação ao tempo novo da modernidade, pois ele é o tempo em que “as
alienações modernas ainda não existiam”, um passado que “pode ser inteiramente
mitológico ou lendário, como na referência ao Éden, à Idade de Ouro, ou à Atlântida
perdida” (LÖWY; SAYRE, 2015: 44).
Como dito anteriormente, Reinhart Koselleck confere à modernidade a ideia de
um tempo novo, voltado, cada vez mais, para o futuro. Deste modo, o romantismo
enquanto uma reação que busca reatar com valores do passado, apresenta-se como um
movimento natural dentro de uma dinâmica dialética. Neste caso, o pensamento
romântico seria tanto uma crítica moderna da modernidade e reação ao sistema capitalista

693

burguês, como uma provável tentativa de interrupção ao progressivo distanciamento do
passado. Porém, isso não faz do romantismo um simples movimento passadista, pois
grande parte dos intelectuais românticos não renegaram a utopia e o futuro, mas antes,
construíram a imagem de um futuro que se inscreve na evocação de uma era précapitalista, i. e., pré-moderna. Este é o caso, por exemplo, dos chamados judeus
heterodoxos, intelectuais da Europa central da primeira metade do século XX que
possuíam uma certa sensibilidade utópico-romântica, na qual Walter Benjamin352 é um
expoente.
Michael Löwy em Redenção e utopia: o judaísmo libertário na Europa central
(1989) observa que o romantismo anticapitalista “deve ser considerado antes de tudo
como uma tentativa nostálgica e desesperada de reencantamento do mundo, de que uma
das dimensões essenciais era o retorno à religião, o renascimento das múltiplas formas de
espiritualidade religiosa” (1989: 32). É certo que não podemos elencar um elemento único
que seja o catalizador do sentimento nostálgico presente entre os judeus da Europa
Central. Löwy, por exemplo, pontua diversos fatores que fizeram com que a
intelectualidade judaica se voltasse tanto para o passado como para a religião. Entretanto,
a relação dos modernos com o tempo, melhor dizendo, a reação dos modernos acerca da
aceleração do tempo provocada pelo Regime Moderno e o consequente distanciamento
com os princípios que fundamentavam o passado mostram que, um diálogo entre Reinhart
Koselleck e Michael Löwy sobre as diferentes concepções de tempo é possível, até
mesmo necessário, para pensarmos como grupos sociais lidam com sua realidade, na
medida em que articulam não só seu entendimento sobre o passado e como suas
expectativas para o futuro.
Todavia, a relação destes judeus heterodoxos com o tempo possui singularidades
que, à sua maneira, Michael Löwy captou com bastante profundidade a partir da análise
do messianismo judaico e da ação romântico-revolucionária, que ele denomina como um
messianismo contra o progresso. A relação destes judeus com o tempo é, assim como
diferentes grupos sociais, bastante singular e sua reação ao progresso e a aceleração
oriundas da modernidade possuem especificidades visíveis. Segundo Löwy, essa forma
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de articular a História (entendida aqui como a própria articulação entre passado, presente
e futuro) trata-se de uma concepção messiânica de tempo, na qual cada instante deve ser
preparado para recolher a plenitude da eternidade. Nas Teses sobre o conceito de História,
Walter Benjamin se utiliza do messianismo judaico para construir uma ideia de
interrupção do progresso. Benjamin teoriza, na visão de Löwy, uma concepção
messiânica da história, i. e., uma nova forma de se relacionar com o tempo (passado,
presente e futuro) que possui raízes profundas no pensamento judaico e está relacionada
principalmente com a intelectualidade judaica.

Trata-se, porém, de uma configuração distinta tanto do messianismo
judaico tradicional quanto do romantismo alemão clássico, que não
mais poderia ser reduzida a uma simples agregação dos dois. Fundindo
o Tikkoun [Restituição] e a utopia social, ela reinterpreta a tradição
messiânica à luz do romantismo, e confere a este uma tensão
revolucionária, culminando em uma modalidade nova de “filosofia da
história”, um novo olhar sobre a ligação entre o passado, o presente e o
futuro (LÖWY, 1989: 170)

Walter Benjamin seria, desta maneira, um “crítico revolucionário da filosofia do
progresso, um adversário marxista do ‘progressismo’, um nostálgico do passado que
sonha com o futuro, um romântico partidário do materialismo” (LÖWY, 2005: 14). Por
conseguinte, um dos principais conceitos benjaminianos relacionados com o tempo é a
ideia de “tempo-de-agora” [Jetztzeit], que segundo Löwy é um “autêntico instante que
interrompe o contínuo da história, que lhe parece visivelmente inspirado em um
‘amálgama’ entre experiências surrealistas e temas da mística judaica” (2005: 15).
A concepção benjaminiana da história se baseia na desconstrução do discurso de
progresso, porém, ela constitui uma “forma heterodoxa do relato da emancipação”, pois
se “utiliza a nostalgia do passado como método revolucionário de crítica do presente”
(LÖWY, 2005: 15). A filosofia da história desenvolvida por Walter Benjamin se apoia,
sobretudo, em três pilares distintos que dão origem a esta inovadora e original filosofia
da história: o Romantismo alemão, messianismo judaico e o marxismo (LÖWY, 2005:
17). Segundo o próprio Benjamin:

Há uma concepção da história que, confiando na infinitude do tempo,
distingue apenas o ritmo dos homens e das épocas que rápida ou
lentamente avançam pela via do progresso. A isso corresponde a
ausência de nexo, a falta de imprecisão e de rigor na exigência que ela
faz ao presente. A consideração que se segue visa, porém, um estado
determinado, no qual a História repousa concentrada em um foco, tal
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como desde sempre nas imagens utópicas dos pensadores. Os elementos
do estado final não afloram à superfície enquanto tendência amorfa do
progresso, mas se encontram profundamente engastados em todo
presente como as criações e os pensamentos mais ameados, difamados
e desprezados. [...] Esse estado [...] só pode ser apreendido em sua
estrutura metafísica, como o reino messiânico ou como a idéia da
Revolução Francesa (BENJAMIN, apud LÖWY, 2005: 20)

Assim se apresenta a concepção da temporalidade histórica em Walter Benjamin,
que se resume na oposição entre a concepção qualitativa do tempo infinito ao tempo
infinitamente vazio característico da ideologia moderna do progresso (LÖWY, 2005).
Sobre as formulações acerca da temporalidade e a proposta desenvolvida por Benjamin,
Löwy resume assim:

O messianismo histórico ou concepção romântico-milenarista da
história está em ruptura com essa filosofia do progresso e com o culto
positivista do desenvolvimento científico e técnico. [Benjanim] propõe
uma percepção qualitativa, não-evolucionista, do tempo histórico, na
qual a volta ao passado represente o ponto de partida necessário para o
salto em direção ao futuro, em oposição à visão linear, unidimensional,
puramente quantitativa da temporalidade enquanto progresso
cumulativo. Uma visão crítica da modernidade, da civilização industrial
e de seus Golems, em nome de certos valores sociais, culturais ou
religiosos pré-capitalistas, e ao mesmo tempo uma aspiração a um
futuro que não seja mais a “novidade” factícia da mercadoria –
repetição eterna do sempre-igual – mas um mundo utópico
qualitativamente distinto, o desvio absoluto em relação ao estado de
coisas existente.
Nele, o messianismo é incorporado como expressão milenar das
esperanças, sonhos e aspirações dos párias e excluídos da história, como
uma “tradição dos oprimidos” (Benjamin) utópica e subversiva, e como
a fonte de uma visão descontínua da temporalidade.
Enfim, ele é romântico na medida em que busca reencantar o mundo,
reencontrar o espírito da Gemeinschaft [comunidade], restabelecer a
harmonia rompida entre o homem e a natureza, restaurar a Kultur
[Cultura] como universo de valores qualitativos, não-mercantis, nãoquantificáveis. No entanto, ao contrário do romantismo conservador,
quer atingir esses objetivos através de uma transformação
revolucionária (em sentido lato) da ordem social e política estabelecida
e da abolição de todo sistema coercitivo e autoritário (“Estado”). Na
verdade, o passado em questão é iluminado pela utopia do futuro, e
sobre ambos projetam-se os desejos e ideais reprimidos pela realidade
do mundo presente (LÖWY, 1989: 172-173)

Deste modo, podemos afirmar que Benjamin foi um dos poucos pensadores
marxistas que elaborou prognósticos catastróficos acerca dos caminhos tomados pela
civilização moderna. Seu pessimismo parte de um sentimento melancólico, porém,
revolucionário que busca na crítica ao progresso propor uma nova concepção de
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sociedade. Segundo Benjamin, a mudança na concepção de tempo, neste sentido, é
fundamental para que ocorra uma revolução social, e a crítica a noção moderna/burguesa
de progresso é o caminho para que possamos construir um futuro que nos distancie da
barbárie apresentada, e pressentida, na modernidade.

III.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Como vimos, o romantismo demonstra uma certa idealização do passado,
servindo como crítica do progresso, da aceleração e da racionalidade moderna, contudo,
como nos alerta Michael Löwy, o messianismo histórico e a concepção revolucionárioromântica dos intelectuais judeus da Europa central possui o grande mérito de “evitar –
ou melhor, de recusar explicitamente – as duas formas mais catastróficas de combinação
entre messianismo e política: o culto religioso e totalitário do Estado, de uma lado, e o do
Guia supremo, de outro (1989: 170). Ao contrário do que notamos nas correntes
evolucionistas de esquerda, em Benjamin, por exemplo, a revolução não é um resultado
natural ou inevitável do progresso econômico e técnico, mas sim a interrupção de uma
evolução história que conduz a sociedade moderna à catástrofe. Neste sentido, Walter
Benjamin é, antes de mais nada, um pessimista revolucionário. Löwy afirma que apesar
da aproximação e, consequente adesão de Benjamin ao marxismo, sua utopia comunista
era encarada a partir de uma dimensão libertária, “um momento de euforia e de
espontaneidade, que vê encarnada no surrealismo”, e esta seria então a singularidade do
pensamento utópico de Benjamin, uma sensibilidade utópico-libertária, misturada com
um antiautoritarismo e uma inquietude com a dominação, traços estes que distingue suas
ideias das dominantes daquela época no seio da esquerda alemã e europeia (LÖWY, 2012:
130).
Walter Benjamin, portanto, ataca a ideologia de progresso que ele acredita revelar
ser uma “conceção homogênea, vazia e mecânica (como um movimento de relojoaria) do
tempo histórico”, e propõe uma percepção acerca do tempo – em oposição a essa visão
linear e qualitativa – qualitativa da temporalidade, “fundada por um lado na
rememoração, por outro na ruptura messiânica e revolucionária da continuidade”
(LÖWY, 2012: 137). Por esta óptica, Benjamin, assim como outros judeus da Europa
central – um exemplo realmente fantástico e que se aproxima de Benjamin é o do escritor
tcheco Franz Kafka –, é, antes de mais nada, um iconoclasta. Assim, o pensamento
utópico de Walter Benjamin – dentre outros intelectuais judeus – se concentra na
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concepção qualitativa/messiânica do tempo, que se opõe ao que ele chama de “marxismo
vulgar” presente na social-democracia que se baseava no “culto ao desenvolvimento
técnico, à indústria e à supremacia/exploração da natureza” (LÖWY, 2012: 138).
Por fim, nos interessa ressaltar que a concepção messiânica da história não se
trata de retorno ao passado, pois a nostalgia do mundo comunitário e a melancolia em
face das destruições causadas pela modernidade tornam-se “energia crítica e subversiva,
investida na esperança utópica e messiânica e no combate revolucionário pelo futuro
emancipado” (LÖWY, 2012: 139).
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DITADURA MILITAR E DISPUTA DE CLASSES: UM OLHAR
GRAMSCIANO SOBRE AS RELAÇÕES DE PODER
Leonardo José do Carmo Silva353
RESUMO: É sabido que a ditadura militar no Brasil teve início a partir do interesse de
que movimentos conservadores contrários às Reformas de Base, propostas pelo então
presidente João Goulart, na década de 1960 quando uma nova política era idealizada para
que se efetivasse uma melhor e mais justa distribuição de renda e de terras. Todo este
cenário desencadeou inúmeros conflitos. A elite hegemônica e conservadora não poderia
permitir que as classes trabalhadora e menos favorecida avançassem economicamente,
vindo a se tornar uma ameaça. Destarte, conspirações foram articuladas no sentido de
silenciar as classes oprimidas e impedir as políticas a elas favoráveis. Através de uma
perspectiva Gramsciana sobre o autoritarismo e a disputa de classes, é proposto um
diálogo cujo escopo é compreender as bases e relações de poder presentes na ditadura
militar em analogia com o status quo do Brasil atual.

INTRODUÇÃO

História, Cultura e Poder; são estes três pilares que sustentarão este estudo que se
encarregará de explorar o primeiro capítulo do volume 3 dos Cadernos de Cárcere de
Antônio Gramsci, capítulo este intitulado Breves Notas Sobre a Política de Maquiavel,
trazendo-o para a atualidade, estabelecendo uma analogia com o contexto político do
Brasil a partir do ano de 1964, ano em que eram idealizadas as Reformas de Bases que
oportunizariam as classes trabalhadoras do campo e as menos favorecidas possibilitando
a elas que emergissem economicamente, ano em que os militares usurparam o poder
através de um golpe, iniciando assim um período de ditadura sombrio e vergonhoso que
perdurou por 21 anos, cuja lei maior era a do silêncio e do conservadorismo burguês.
Precisamente cinquenta e dois anos, diante do mesmo contexto reformista, o
Brasil experimenta um novo golpe de estado; desta vez, amparado revestido pelo manto
da justiça e legitimado pelo viés da legalidade. Novamente, em nome da democracia, a
deposição de uma presidenta, desta vez consolidada através de um processo ilegítimo de
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impeachment que contou com o efervescente apoio da classe média que bradava discursos
anticorrupção, que bradava nas ruas o intransigente e inconsciente bordão: “Fora Dilma!”.
À luz do pensamento gramsciano será analisada a sutileza e astúcia com as quais
se deram os dois golpes. Uma perspectiva crítica e reflexiva da História, que testemunhou
tais eventos e se encarrega de trazê-los sempre vivos à nossa memória, é plenamente
capaz de compreender como vem sendo trabalhada a cultura da subalternidade no povo
brasileiro e acima de tudo, como as relações de poder enviesam todos estes discursos.
O golpe parlamentar de 2016 teve severas consequências, além de a economia já
se apresentar instável desde pelo menos o ano de 2015, a população brasileira se dividiu,
a violação de importantes direitos se efetivou e um imbróglio social e político, que beira
o caos, tem ganhado força face aos acontecimentos mais recentes. Este breve estudo é
finalizado com uma exposição fática e algumas considerações para reflexão. É feito, por
conseguinte, um convite para que o comodismo da indiferença seja abandonado, para que
sejam profundamente repensadas questões, não através de “achismos”, discursos de
mídias sociais ou fake news, mas por bases científicas, pela História como ciência política.
Ditadura Militar e disputa de classes: um olhar gramsciano sobre as relações de poder

É sabido que a ditadura militar no Brasil teve início a partir do interesse de
movimentos conservadores contrários às Reformas de Base, propostas pelo então
presidente João Goulart, na década de 1960 quando uma nova política de modernização
era idealizada para que se efetivasse uma melhor e mais justa distribuição de renda e de
terras. Todo este cenário reformista desencadeou inúmeros conflitos. A elite hegemônica
e conservadora não poderia permitir que as classes trabalhadoras e menos favorecidas
avançassem economicamente, vindo a se tornar uma ameaça. Destarte, conspirações
foram articuladas no sentido de silenciar as classes oprimidas e impedir as políticas a elas
favoráveis. Através de uma perspectiva Gramsciana sobre o autoritarismo e a disputa de
classes, emerge o diálogo cujo escopo é compreender as bases e relações de poder
presentes na ditadura militar em analogia com o status quo do Brasil face ao golpe de
2016 refletindo acerca do cenário atual como reflexo de tal evento.
O conceito de hegemonia é elaborado por Gramsci a partir da análise da
Revolução Francesa e da reação dos estados europeus em seguida. A partir de então, nos
é apresentada uma perspectiva de equilíbrio entre dois elementos fundamentais; para
tanto, Gramsci assevera que:
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O exercício ‘normal’ da hegemonia, no terreno clássico do regime
parlamentar, caracteriza-se pela combinação da força e do consenso,
que se equilibram de modo variado, sem que a força suplante em muito
o consenso, mas, ao contrário, tentando fazer com que a força pareça
apoiada no consenso da maioria, expresso pelos chamados órgãos da
opinião pública – jornais e associações –, os quais, por isso, em certas
situações, são artificialmente multiplicados. (GRAMSCI, 2007, p. 95)

Gramsci utiliza a expressão Revolução Passiva que, embora não-clássica é o tipo
mais comum, para legitimar a dominação, definir o processo de constituição do estado
burguês, do fascismo na Itália e para analisar a questão do americanismo nos Estados
Unidos. Desta forma, somos direcionados à conjectura de que esta é o tipo de revolução
mais recorrente na História sendo responsável por construir uma via de transição rumo o
capitalismo.
Estamos, portanto, diante de uma dualidade que se estabelece entre elite burguesa
e classe trabalhadora/operária, tida, a partir de aqui, como subalterna. Ainda seguindo
este raciocínio, torna-se evidente que a subalternidade e a passividade são fenômenos
produzidos que se constituem a partir da existência de algo já preparado, um poder já
estabelecido, um Estado já criado que tem fomentado o sistema capitalista.
Logo no Caderno I, em 1929, Gramsci nos dá uma definição de revolução passiva
como sendo uma revolução sem revolução, do tipo que ocorre como reação, superação
nacional da revolução francesa. No tocante a este aspecto é mister compreender que o
elemento crucial que definirá a Revolução Passiva é, conforme supracitado, o fato de que
o Estado faz parte de um sistema já constituído ocasionando assim a inserção, em caráter
subalterno, dos demais estados.
O conceito de Revolução Passiva define as formas não clássicas de Revolução
burguesa. Gramsci nos chama a atenção para o fato de que neste contexto o agente
protagonista é notoriamente o Estado e não a burguesia. Estado este que desenvolve o
capitalismo, cria condições para o desenvolvimento desta burguesia, ao mesmo tempo em
que sufoca as atividades oriundas das massas populares.
Tomando como referência o período da ditadura militar no Brasil (1964 – 1985)
e remetendo-nos à Marcha da Família com Deus, realizada em março de 1964, nos
colocamos diante de um notório movimento popular que se deu em nome de três agentes
ideológicos em potencial, a saber: Deus, a família e a liberdade. A marcha se opunha às
Reformas de base por acreditar que as mesmas culminariam na entrada do “pecaminoso”
comunismo no Brasil. Este movimento, organizado por setores da classe média ligados à
igreja católica, ofereceu à elite burguesa e conservadora a certeza do apoio à deposição
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do presidente João Goulart e, com ele, os seus ideais de reforma354 bem como interesses
econômicos que favoreceriam unicamente os empresários e as classes dominantes do
mercado.
Indo mais além, o referido movimente representou um processo de implantação
de um desejo nacionalista sustentado por uma paixão e uma febre conservadora de
interesse supostamente justo e benevolente que acabou, portanto, submetendo-se ainda
mais ao imperialismo revelando-se como um nacionalismo de caráter instrumental.
Seguindo este viés de anseios em massa que estabelecia a partir dos movimentos e
manifestações desta espécie, bem como suas consequências, Gramsci esclarece que:

O processo de formação de uma determinada vontade coletiva, para um
determinado fim político, é representado não através de investigações e
classificações pedantes de princípios e critérios de um método de ação,
mas como qualidades, traços característicos, deveres, necessidades de
uma pessoa concreta, o que põe em movimento a fantasia artística de
quem se quer convencer e dá uma forma mais concreta às paixões
políticas. (GRAMSCI, 2002, p.13)

Portanto, uma curiosa característica da Revolução Passiva é a ausência ativa,
organizada das massas populares, que até podem se manifestar e organizar algum tipo de
levante ou de clamor social; no entanto, eles serão rapidamente abafados, cooptados ou
dirigidos, ou seja, não prosperarão. Uma das estratégias é, por exemplo, convidar uma
liderança ou figura importante deste movimento popular a fazer parte do mecanismo de
governo vigente, é fazer com que as classes inquietadas acreditem que, embora
subalternas e subjugadas, elas estão presentes no governo, na figura de alguém que
vivenciou o mesmo que elas, a figura que Gramsci chama de intelectual orgânico. Em
outras palavras, é alimentar esta classe com a ilusão de que além de integrar e também
detém o poder.
Nestes termos, a Revolução Passiva se revela como uma forma política e histórica
na qual as revoluções sociais se colocam diante de contextos flexíveis que permitem que
a chegada da burguesia ao poder aconteça sem levantes fervorosos ou rupturas
clamorosas, sem violência ou sublevação, ou como diz Gramsci (2002), sem “o
terrorismo francês”.
Diferente da Revolução ativa, a Revolução Passiva se caracteriza pela
continuidade de determinadas práticas e ideologias, podendo haver rupturas
354
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consideráveis, como houve em 1930, quando o eixo econômico do país muda do campo
para as indústrias, todavia fatores estruturais e estruturantes do sistema foram mantidos,
sobretudo a concentração de propriedade privada no campo e na cidade. Retomando a
temática da ditadura militar no Brasil, o país permaneceu sem as reformas de base, a
mentalidade da população foi induzida a consentir que o regime militar seria, de fato, a
solução de toda aquela crise e que, aquele regime agiria em prol dos corretos valores
morais e políticos; logo, o que fugisse a este modelo, seria considerado como subversão
à ordem instituída.
Outro aspecto de extrema importância nos trabalhos de Antonio Gramsci é a
análise visceral que ele faz no que tange ao regime fascista, instituído na Itália por Benito
Mussolini após a I Guerra Mundial. Assim sendo, por todas as suas características, o
fascismo é encarado como a consequência de uma crise orgânica e profunda. Em
situações assim, a solução pode vir por meio de uma revolução popular, por meio de um
líder carismático sem ruptura das instituições liberais ou com uma ditadura aberta, como
foi o caso da Itália (GRAMSCI, 2002, p.21).
Este aspecto possibilita uma comparação com a ditadura militar no Brasil.
Contudo,cabe ainda ressaltar que existem ditaduras que não se harmonizam com o
fascismo ao passo que todo regime fascista sempre apresentará nuances ditatoriais.
Acerca do fascismo, Gramsci o entende como uma Revolução Passiva, uma resposta que
veio de cima, por assim dizer, a uma crise de hegemonia; resposta esta que se valeu da
repressão violenta das classes subalternas. No caso do Brasil, a ditadura se estabeleceu
com o consentimento passivo de importantes setores das classes sociais, diferente do
consenso ativo ao fascismo na Itália (COUTINHO, 1999).
Dadas as circunstâncias, para ilustrar seu pensamento Gramsci faz uso da figura
do filósofo italiano Nicolau Maquiavel, presente no séc. XV para contextualizando-o
naquele momento para que se chegasse ao conceito de hegemonia dando margem a uma
reflexão acerca do Estado. Tanto é, que na primeira metade do séc. XX Maquiavel passou
a ser um autor consideravelmente disputado, digamos assim, tanto pelos grupos fascistas
quanto pelos grupos antifascistas, pelo viés político de suas obras. Afinal, na busca pelo
consenso e pelo consentimento da população, Mussolini se utiliza da figura de O Príncipe,
no que diz respeito à suposta máxima de que o que caracteriza o melhor governo são a
força e o consenso; afinal, “no Príncipe não faltam referências ao momento da hegemonia
ou do consenso, ao lado daquele da autoridade ou da força” (GRAMSCI, 2002, p.22).
Obviamente, tendo se concentrado mais na força do que no consenso. Destarte, nos é
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apresentada a metáfora do centauro, cujo corpo era metade humano e metade animal. Esta
metade animal era constituída de leões e raposas representando a força (truculência) e a
astúcia (articulações políticas).
Gramsci ainda nos chama a atenção ao fato de que naquele momento de crise
hegemônica italiana, a parte humana deste centauro, que representaria a Política, é
cortada, restando apenas as características animalescas. É a partir de então que a fraude,
a corrupção e a violência tornam-se meios tão recorrentes na Política. Diante disto, podese perceber mais uma compatibilidade contextual em relação ao período da ditadura
militar brasileira.
Estabelecer uma analogia com o referido momento histórico no Brasil torna-se
possível justamente pela semelhança do imaginário da época, sobretudo devido ao fato
de o Brasil ter nascido de um processo de colonização; afinal, já fomos inseridos em um
aparelho estatal já consolidado; isto é, nossa existência já se nasce com status de
“subordinação das economias periféricas das ‘nações emergentes’ às economias centrais
das ‘nações dominantes’” (Fernandes, 2008c, p. 95). Outra herança colonial é o fato de
que este agente dominante, a burguesia brasileira,configura uma elite que se identifica e
se apoia não em valores autenticamente nacionalistas, mas nos ditos países e economias
modernas de primeiro mundo, ou seja, uma burguesia que se vê alheiaao próprio país, que
por ela é tido como sendo o outro, o agente subalterno inferiorizado.

Sobre o golpe de 2016

O cenário era de movimentos e manifestações populares em prol da democracia e
contra a corrupção, sobretudo em sua espécie política, o que na verdade não passou de
pretextos para o golpe vindouro. Movimentos aparentemente apartidários que
canalizavam e exprimiam a revolta de um povo descrente da política brasileira e ao
mesmo tempo sedento por mudanças, justiça e honestidade. Tais movimentos culminaram
no processo e no impeachment da então presidenta Dilma Rousseff, dentre as acusações
de crimes de responsabilidade ainda pesava a falsa acusação de pedaladas fiscais,
manobras praticadas há tempos por governos anteriores.Além disto, Almeida (2016)
arrola dez situações que faziam parte do Governo naquele período e que coadunaram o
golpe parlamentar:
Inflação de dois dígitos, desemprego também de dois dígitos, recessão
econômica, o mar de lama deixado pelo rompimento da barragem de
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Mariana, em Minas Gerais, o vírus Zika, a Operação Lava Jato, a
delação premiada do senador Delcídio Amaral, preso no exercício do
mandato, a polêmica sobre a compra da refinaria de Pasadena, a ação
no Tribunal Superior Eleitoral que pedia a cassação da chapa DilmaTemer, e o processo de impeachment no Congresso. (ALMEIDA, 2016,
p. 09)

Sobre Dilma Rousseff, o telejornal BBC News afirma que “three politicians who
could succeed her, former allies and now against her, have been implicated and charged
in corruption scandals.”355 O que leva a crer que seus possíveis sucessores Michel
Temer, Eduardo Cunha e Renan Calheiros, antes seus aliados e agora seus rivais, se
bandearam para a oposição por, além do interesse de cátedra, estarem envolvidos em
escândalos de corrupção, quiçá em uma tentativa de desmacular a própria imagem
revestindo-se da carapaça de justiceiros e zeladores da honestidade, do patriotismo e da
transparência administrativa.Como desfecho, após julgado e deferido o processo de
impeachment, o então vice – presidente Michel Temer assume a presidência do país
iniciando um período obscuro de tolhimento de direitos adquiridos que privilegiavam
apenas a elite dominante.
Mais uma vez, a demagogia populista que marcou a república entre 1945 e 1964
é quebrada pelo próprio povo, que passa a se movimentar e exigir melhores condições de
vida. Nos levantes populares do início da década de 1960 nos quais a classe média se unia
em nome de um clamor social oriundo de uma vontade coletiva e anseios por justiça e
por um sistema de distribuição de renda igualitário em prol das classes subalternas.
Novamente, a elite econômica recebe indiretamente o aval destas classes e a segurança
jurídica de poder agir sem maiores conflitos ou drásticas rupturas. No entanto, segundo
Gramsci:
Ocorre quase sempre que um movimento ‘espontâneo’ das classes
subalternas seja acompanhado por um movimento reacionário da ala
direita da classe dominante, por motivos concomitantes: por exemplo,
uma crise econômica determina, por um lado, descontentamento nas
classes subalternas e movimentos espontâneos de massa, e, por outro,
determina complôs de grupos reacionários que exploram o
enfraquecimento objetivo do Governo para tentar golpes de Estado.
Entre as causas eficientes destes golpes de Estado deve–se pôr a
renúncia dos grupos responsáveis a dar uma direção consciente aos
movimentos espontâneos e, portanto, a torná–los um fator político
positivo. (2002, p. 197).
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Para Gramsci (2002), o poder político é sempre uma forma de dominação,
sobretudo na sociedade contemporânea. Contudo, se esta classe política é hegemônica,
ela não precisará utilizar apenas a força bruta, ela se encarregará de produzir
consentimento. Em se tratando desta nova versão do golpe de 2016,cunhada parlamentar,
uma das quase escassas distinções com o golpe militar de 1964, desencadeador da
ditadura,está em seus agentes protagonistas uma vez que em 1964 os militares
encabeçaram o golpe e usurparam o poder, enquanto que em 2016 o protagonismo ficou
por conta da soma de esforços e subterfúgios por parte do Judiciário, do Ministério
Público, da imprensa e de outros tribunais por ação ou omissão, conforme nos chamam a
atenção o escritor Juremir Machado e o procurador Domingos Sávio de Oliveira356.
No entanto, inúmeras semelhanças podem ainda ser apontadas; ou seja, mais uma
vez o Estado produz uma vontade coletiva acrescida de um consentimento e se utiliza de
aparelhos ideológicos para legitimar um novo golpe que impossibilitará o avanço
econômico e reformista destinado às classes trabalhadoras, mais uma vez travestido de
processo democrático. Isto posto, o levante da massa subalterna que representaria um
ideal de progresso não passou de um considerável retrocesso político, tanto que para
Gramsci:
Os movimentos “espontâneos” dos estratos populares mais amplos
tornam possível o advento ao poder da classe subalterna mais avançada
em razão do enfraquecimento objetivo do Estado. Este é ainda um
exemplo “progressista”, mas no mundo moderno são mais frequentes
os exemplos regressivos. (GRAMSCI, 2002, p. 198).

Portanto, acerca do golpe parlamentar de Estado de 2016, chegamos à conjectura
de que este não representou um novo contexto ou um novo evento na realidade social e
política do Brasil; afinal; há tempos que em nome da Democracia, são erguidas bandeiras
e escusas ideologias são articuladas. Tudo isto denota uma constante e veemente crise
orgânica arraigada a uma ideologia liberal que nada mais é do que uma “máscara do
despotismo de mercado”. (Bensaïd, 2010, p.30)

Breve reflexão sobre o atual momento político como consequência do golpe de 2016
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Diálogos presentes no documentário JÁ Vimos Esse Filme. Direção de Boca Migotto. Brasil: Editora

247 LTDA, 2018. 1 vídeo (78 min.). Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=5u3mDDBPWkA.
Acesso em: 08 de junho de 2020
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Como consequência do golpe parlamentar, em 31 de agosto de 2016 Michel
Temer assume a presidência e durante os remanescentes 16 meses de mandato governa o
país. Tão logo assumindo o novo cargo, tomou medidas que causaram estranhamento e
indignação às minorias e às classes mais vulneráveis como a extinção da Secretaria de
Mulheres, Igualdade Racial, Juventude e Direitos Humanos dentre diversas outras
interferências que chegaram a chamar a atenção da ONU (Organização das Nações
Unidas) e a OEA (Organização dos Estados Americanos) a ponto de tornarem público um
alerta contra as medidas autoritárias daquele presidente.357
Ao longo do seu governo, Temer causou indignação, revolta e frustração na
sociedade, que passou a desacreditar ainda mais nos valores éticos e na índole dos
políticos brasileiros. Foi exatamente neste cenário que se iniciou a campanha eleitoral de
2018a qual elegeu o atual Presidente da República, o ultrarreacionário Jair Messias
Bolsonaro; capitão reformado, ex- deputado federal pelo partido PSL até então, dono de
uma trajetória política de 27 anos, evento que não justifica o fato de ter tido aprovado, em
todo este tempo, apenas 2 (dois) de seus projetos na Câmara. Seus eleitores e apoiadores
o chamam de mito, no entanto, a título de reflexão, cabe o seguinte questionamento:

Mas pode um mito ser "não construtivo", pode-se imaginar, na ordem
de intuições de Sorel, que seja produtor de realidades um instrumento
que deixa a vontade coletiva na fase primitiva e elementar de sua mera
formação, por distinção (por "cisão"), ainda que com violência, isto é,
destruindo as relações morais e jurídicas existentes? (GRAMSCI, 2002,
p. 15).

Fato é que o Brasil tem presenciado e experimentado desde o início do governo
Jair Bolsonaro (atualmente sem partido), uma série de afrontas e vilipêndios aos direitos
adquiridos e aos direitos humanos; no entanto, sempre em nome da democracia,
reverberando, inclusive, uma visão reducionista dos problemas da nação chegando ao
ponto de oferecer supostas soluções rápidas e pragmáticas. Afinal,“como disse Engels, é
cômodo para muitos acreditar que possam ter no bolso, a baixo preço e sem nenhum
esforço, toda a história e toda a sabedoria política e filosófica concentrada numa
formulazinha” (GRAMSCI, 2002, p.52).
A nação brasileira amarga uma crise orgânica que, dentre muitas agruras, tem
causado uma inevitável e potencial polarização político-partidária que tem se refletido
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Informação disponibilizada no site oficial do Partido dos Trabalhadores: https://pt.org.br/veja-10tragedias-de-michel-temer-em-2-meses-de-governo-golpista/ Acesso em 15 de junho de 2002.
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em todos os campos das relações sociais e humanas, sobretudo a partir do início da
pandemia de COVID -19, que tem desnudado a falta de um planejamento de governo e
uma caótica crise no que tange à estabilidade ministerial, sobretudo na pasta da Saúde; e
também do recém instaurado inquérito que investiga a disseminação massiva de fake
mews ao longo de sua campanha eleitoral de Bolsonaro. A somatória destes eventos,
incluindo também investigações sobre milícia armada, tem colocado em xeque a
verdadeira índole e conduta ética do presidente e de sua família.
Muitas têm sido as atitudes do atual governo que ameaçam o bem estar da nação,
especialmente das classes mais vulneráveis, dentre tais ações, pode-se destacar a extinção
do Ministério do Trabalho, Emprego e Previdência (MTE) aos 7 (sete) dias de governo;
a sanção da Lei nº 13.467 de 13 de julho de 2017, comumente conhecida como reforma
trabalhista, que anula e exclui direitos trabalhistas essenciais adquiridos com árduas e
infindáveis lutas por parte das classes trabalhadoras, passando a conceder legitimamente
vantagens aos empregadores, fazendo com que a balança pese mais para este lado; a
assinatura do Decreto 9.685 de 15 de Janeiro de 2019, posteriormente revogado, que
autorizava e regulamentava a posse de armas por civis; o corte de verbas e bolsas
destinadas à pesquisas científicas o que, além de um retrocesso no campo da Ciência,
restringia este campo aos mais ricos.
Diante dos excessos, da postura autoritária e do vocabulário chulo, tosco e
truculento deste chefe de Estado, têm-se emergido os até então adormecidos diálogos
acerca do fascismo, atribuindo ao atual presidente características e formas de governar
análogas ao Regime em questão. Todavia, convém esclarecer que para ser um regime
fascista são necessários alguns fatores como um sistema de representação exclusivo, o
que não é o caso agora e não foi o caso na Ditadura; também é preciso mobilizar e
organizar as massas populares para ser fascista, mais uma vez isso não é feito. O governo
no máximo mobiliza uma minoria de grupos reacionários, ainda bem pequena, embora
fervorosa caracterizando um governo de extrema direita.
Portanto, não é de todo equivocado atribuir semelhanças contextuais,
comportamentais e de pensamento fascista ao atual governo. Desta forma, é diante deste
imbróglio político, social e econômico que se faz “necessário, portanto, explicar como a
‘paixão’ pode se tornar ‘dever’ moral, e não dever de moral política, mas de ética”
(GRAMSCI, 2002, p.25).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
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Face às possíveis elucubrações, convém salientar que este estudo se deu com o
escopo de estabelecer uma analogia e uma comparação dos golpes de 1964 e 2016
ressaltando as similaridades e particularidades de ambos à luz do pensamento gramsciano,
sem deixar de lado a observância de suas vivas consequências na atualidade. E foi através
de pensamento de Gramsci que se obteve a conjectura de que os eventos explorados
aconteceram devido a uma elite burguesa que soube, de fato, como articular e manipular
as classes subalternas para que elas, de fato, acreditassem nas falácias de que as reformas
políticas em prol delas mesmas representariam um retrocesso à nação e romperiam com
os valores conservadores de economia, família, fé, moral e bons costumes.
Todos estes aparelhos ideológicos foram intensamente utilizados como efetivos
instrumentos discursivos que possibilitaram o consentimento alienando ainda mais a
mentalidade da população brasileira. Como reflexo, estamos vivenciando mais um
momento histórico em que a negação da realidade, o fanatismo e as paixões são
constantemente esbravejados e fomentados. Um imaginário político manipulado para que
se acreditasse em um messias, uma espécie de salvador que, rapidamente e de posse de
todas as ferramentas necessárias, solucionaria todas as mazelas sociais constituídas ao
longo do tempo, desde o descobrimento.
A nação brasileira presencia e sente na pele os efeitos de mais uma revolução
passiva recorrente em um país que não é democrático, que apenas vive períodos de
democracia, períodos estes que emergem apenas quando é conveniente. Presencia um
levante contra a História enquanto ciência, que prega e anseia pela volta da opressão de
uma ditadura militar. Uma mentalidade em desespero, uma mentalidade maquiavélica na
qual todos se julgam capazes de governar ou instruir como governar. As lutas das classes
têm novos adversários, têm o árduo desafio de lutar contra o fanatismo, o autoritarismo,
a intransigência e a ignorância; a luta agora é em prol da preservação do que lhe resta de
direito, é por sobrevivência.
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À MESA COM OS MONGES DE ALCOBAÇA: UM ESTUDO SOBRE
A ALIMENTAÇÃO MONÁSTICA NO SÉCULO XV

Letícia Cardoso Carrijo358
RESUMO: Este artigo objetiva expor uma análise das práticas alimentares ocorridas no
mosteiro cisterciense de Santa Maria de Alcobaça no século XV em Portugal. A partir da
análise de fontes normativas como a Regra de São Bento e o Livro de Usos da Ordem de
Cister procurou-se expor os tipos de alimentos e refeições consumidas no cenóbio e
principalmente destacar os comportamentos que definiam o momento da refeição. As
exceções alimentares, os jejuns e abstinências e as práticas de caridade também deixaram
suas marcas, permitindo a articulação da última pergunta do trabalho. O que trazia
especificidade para a alimentação monástica no século XV ? A partir de uma reflexão
sobre os porquês da alimentação, que perpassam questões sociais, médicas e religiosas
finalizamos o entendimento desse abordagem tão rica, que é a história da alimentação.
Palavras-chave: Alimentação; Portugal; mosteiro cisterciense.

1. Uma abordagem histórica da alimentação
A alimentação humana pode ser analisada pelas mais diversas disciplinas, como
a nutrição, a sociologia, a agronomia, a antropologia e é claro, a história. Esta foi
elaborada de diversas maneiras desde uma aproximação com a nutrição atual ligadas a
pesquisas quantitativas até a destacada aproximação com a antropologia, que se deu, pelo
menos para os especialistas em Idade Média, ao final dos anos 1970, nos anos 1980 e
1990. Assim sendo, a abordagem histórica dada a alimentação ganhou um cunho
culturalista, no qual esse artigo se baseia (MONTANARI, 2015: 21). Falar sobre
“cultura” sugere certa amplitude de métodos. De acordo com Peter Burke (2005:7) os
historiadores culturais afirmam trabalhar com métodos quantitativos, outros dizem estar
a procura de significados, alguns focalizam as chamadas práticas e representações,
enquanto certos historiadores objetivam apenas descrever seus objetos. O que de fato os
uniria seria a preocupação com o simbólico e suas interpretações.
Assim, este artigo se concentra em expor as práticas alimentares ocorridas no
interior do mosteiro cisterciense masculino de Santa Maria de Alcobaça fundado no
século XII na região da Estremadura portuguesa. A partir de uma questão problema
358
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primária “O que ditava o comportamento alimentar dos monges alcobacenses ?”
discorreremos acerca dos tipos de alimento consumidos, das refeições, dos
comportamentos à mesa e dos fatores religiosos, médicos e sociais que se apresentam no
ato de se alimentar desses religiosos.
O recorte temporal desta análise se concentra no século XV, data da nossa fonte
principal O Livro de Usos da Ordem de Cister. Este constitui-se em um costumeiro
monástico. Os costumeiros eram tratados e obras inicialmente datados do século VII que
descreviam os ritos e cerimônias que deveriam orientar o curso do tempo e dos costumes
de casas religiosas das mais diversas ordens (LENCART, 1997:p.68). Esses documentos
são extremamente importantes para o entendimento do cotidiano dos mosteiros, pois os
descrevem em detalhe, diferente das regras monásticas, que são normas mais gerais. O
L.U.C é datado do ano 1415 e foi copiado por Frei Estevão Anes. O manuscrito original
numerado 208 encontra-se na Biblioteca Nacional de Lisboa integrando a coleção de
códices alcobacenses, composto pelas obras que faziam parte da biblioteca do mosteiro
de Santa Maria de Alcobaça até 1834, ano em que as ordens religiosas foram extintas em
Portugal.
Além do L.U.C, utilizou-se também a Regra de São Bento redigida no século VI
por Bento de Núrsia, que foi e ainda é utilizada como norma geral para os mosteiros
beneditinos, como também para os cistercienses. A última foi uma ordem criada com o
objetivo de retornar a pureza do cristianismo vivo na RSB. Assim sendo, iniciamos a
trajetória de conhecimento das práticas alimentares no mosteiro de Santa Maria de
Alcobaça no século XV.

2. O que se comia no mosteiro?

Para compreender o fenômeno alimentar é necessário investigar o local onde os
alimentos eram produzidos para o consumo do grupo em estudo. O imperativo da natureza
é antes de tudo fundamental para entendermos as práticas alimentares nesse mosteiro
cisterciense, já que mais do que hoje, o homem medieval dependia da sazonalidade dos
produtos que compunham sua mesa.
O Portugal medieval pode ser caracterizado como uma região agrícola, não por
ter um solo fértil e clima favorável, mas sim por ter aprendido a lidar com as intempéries
naturais (RAU, 1965:65). O território português pode ser dividido em cinco sub-regiões
para a análise da produção, sendo eles o norte, o noroeste, o sul, a Estremadura e o
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Algarve. O mosteiro de Alcobaça foi construída na região da Estremadura contando com
um solo fértil e o consequente cultivo das mais diversas culturas (GONÇALVES 1,
1997: 38-40).
Os monges de Alcobaça foram inclusive chamadas de agrônomos. Isso se deveu
a priorização do trabalho manual pelos princípios da ordem de Cister. Os monges
alcobacenses possuíam um conhecimento sobre agricultura primordial para época,
dominando técnicas de drenagem de pântanos, desmatamento de áreas incultas, irrigação
do solo e seleção de sementes. Esses conhecimentos foram solicitados pelo rei D.Dinis
(1279-1325),que empreendeu uma reforma agrária no reino na tentativa de ocupar e
consolidar seus domínios(IBIDEM: 66, 121-122).
Santa Maria de Alcobaça era um importante e rico cenóbio português,
constituindo um amplo senhorio. Na Idade Média as maiores extensões de terras
pertenciam aos eclesiásticos. No caso deste mosteiro cisterciense, não só a generosa
doação de 44.000 hectares de terra pelo poder real para sua fundação justifica a amplitude
de seus domínios (RASQUILHO, 2012:50). A casa alcobacense contou também ao longo
dos séculos com doações de terceiros por motivos espirituais e econômicos, além do
recebimento das heranças dos professos ligados ao mosteiro (GONÇALVES 2, 1989: 267, 50)
Dessa maneira, os domínios de Alcobaça não se restringiam somente à região da
Estremadura, como também no centro e Alentejo. Dois importantes exemplos são as
granjas359 de Turquel, marcada pelas oliveiras e a granja da Mata, onde ocorria a extração
do sal (GONÇALVES 1, 1997:126-7).
Visto as técnicas e a abundância de terras adquiridas pelo mosteiro, vejamos mais
especificamente o que essas produziam e a quais alimentos dava origem. O primeiro
alimento que podemos destacar e que é muito ligado a alimentação monástica é o pão. De
fato, os religiosos consumiam bastante pão, mas não somente eles. Esse alimento era
muito apreciado e consumido na Idade Média, sendo confeccionado a partir de diversos
cereais. Estes eram o trigo, a cevada, o centeio e o milho (GONÇALVES 2, 1989:69,712).
A preferência para o fabrico do pão era dado ao trigo, que resultava em uma
farinha de melhor qualidade. No entanto, o centeio também era utilizado, principalmente
por aqueles menos afortunados, como também para alimentar os animais. Outro cereal
359
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usado na alimentação dos últimos, em especial dos cavalos, era a cevada. O milho
alimentava as aves de capoeira, como também os cachorros e às vezes também os cavalos.
Os homens consumiam o milho, mas geralmente somente em anos de crise, como foi o
caso de 1440, ano de fraca colheita (IBIDEM:73-75).
Outro alimento produzido em todas as regiões de Portugal, tendo uma importante
presença na Estremadura era o vinho. As vinhas se adaptavam muito bem ao clima
mediterrânico português, perdendo em quantidade de espaço de cultivo, apenas para os
cereais. As vinhas deveriam ser cultivadas próximas a núcleos habitados, pois precisavam
da fiscalização frequente dos homens, além de haver a necessidade de transporte rápido
do produto. O vinho medieval era extremamente perecível. Pouco se conhece sobre as
variedades, além da existência dos brancos e tintos (IBIDEM: 82,84,86).
As oliveiras, que originava o azeite também estavam amplamente presentes nas
terras de alcobaça. As hortas e os pomares se espalhavam também por todos os cantos.
Esses tipos de plantação realizavam-se bem próximos às habitações. As hortas e pomares
cultivadas para a subsistência do mosteiro, encontravam-se em sua residência, tendo o
abade uma horta própria. As principais leguminosas que apareceram na documentação
estudada por Iria Gonçalves (1989:76,93) foram os tremoços, favas e as ervilhas, alhos,
cebolas e couves. As frutas mais consumidas eram o figo, sendo ele seco ou fresco, além
da ameixa, da uva, dos peros. Outras que apareciam, mas com menos frequência eram os
pêssegos, as cerejas, as nêsperas e as romãs. As frutas secas também estavam presentes,
sendo elas as nozes e as castanhas, mesmo a última não sendo fruto de árvore de
pomar(IBIDEM:93,94,96).
O L.U.C apresenta alguns alimentos, mesmo que em nenhum momento a
indicação do que se comia seja central nesse documento, ligado mais a descrição dos
comportamentos. No fólio 67r da fonte há a primeira menção a frutas “se hi ouver fruyta
ou huvas cruas” que se ouvessem no mosteiro há época, aqui lembrando da sazonalidade
dos produtos, deveriam ser servidas na ceia. No fólio 68r, relativo ao tempo da colheita,
aparece a menção ao que seria o leite, o queijo e o mel, que deveria também ser
consumidos na ceia se disponíveis no local, sendo que um deveria ser contado como
refeição e o outro não “e o convento ouver leyte quer seja cozido quer cruu. por huum
conducto lhes seja contado. Do mel nunca em nemhuum logar. seja contado por cuducto
geeral.” O pão alvo e o pão geral, provavelmente, o pão feito de farinha de trigo e o outro
feito a partir da mistura de cereais também é citado no fólio 72v, assim como o vinho.
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Outro documento que melhor detalha a alimentação do mosteiro de Santa Maria
de Alcobaça é o Caderno das despesas do Moesteiro d’Alcobaça que Vossa Alteza
mandou que fizesse. Essa fonte analisada por Saúl António Gomes (2017:51) não indica
exatamente sua datação, pois está fragmentada, mas estimou-se a data entre os anos 1519
e 1520360. A fonte inventaria os gastos com alimentação e vestuário tanto do mosteiro de
Alcobaça, quanto do de Cós.
Sobre os grãos consumidos o trigo possuía uma centralidade. O trigo refinado,
passado por peneira era utilizado para a confecção do pão branco destinado aos monges,
enquanto os restos, ou seja, a sêmea e o farelo compunham o pão dos criados do mosteiro,
além de servirem de alimento para os animais da enfermaria. As galinhas da enfermaria
eram alimentadas com o milho sendo necessário seis alqueires por mês. Outro alimento
presente nas despesas é o vinho, consumido tanto no refeitório, quanto na missa
(IBIDEM:54).
A carne de vaca está presente também. Por ano os monges consumiam
aproximadamente 285 arrobas e dois arretéis de carne bovina, ou 3.800 kg da mesma. A
carne de carneiro também encontrava-se na mesa monástica em 75 dias dos 120
permitidos para o consumo de carne, contando 276 arrobas e 100 arretéis por ano. Durante
45 dias do ano o porco também era um dos alimentos consumidos. O pescado era alimento
durante 245 dias do ano em quantidade anual somava 346 dúzias e 10 pescadas. Outros
alimentos como as galinhas, manteiga, toucinho e os queijos também são citados
(IBIDEM:55-6).
Nos dias de jejum eram comuns o consumo de figos e passas. Os legumes
compunham os pratos praticamente o ano todo, contabilizando 183 alqueires e meio por
ano. Entre esses legumes o documento cita grãos, feijões e castanhas. O azeite também
aparece em alta quantidade nessa despesa, sendo aproximadamente 188 alqueires anuais,
tirando a quantidade usada para a iluminação do mosteiro. As especiarias também eram
utilizadas na alimentação alcobacense, sendo o açafrão citado nessa fonte. A mostarda e
o mel também compunham a alimentação, de forma que o último em quantidade
contabiliza 35 alqueires anuais. Algumas despesas não estavam bem quantificadas, mas
apareciam. Um exemplo é o sal, as nozes, cebolas e alhos (IBIDEM: 57, 60-1).
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Considerando a vasta riqueza dos domínios alcobacenses e de suas consequentes
produções, inferimos que os monges de Alcobaça possuíam uma alimentação variada, de
qualidade e mais do que suficiente para sanar suas necessidades. Esse grupo de pessoas
fazia parte de uma população específica que não sofria com carências alimentares, muito
diferente da realidade de outros segmentos na Idade Média. Além de conhecermos os
alimentos disponíveis à mesa dos monges, nos é ainda necessário conhecer como esses
religiosos se alimentavam, com qual frequência, percebendo alguns dos rituais presentes
no ato de se alimentar dentro dos mosteiros, apreendendo também os diferentes tipos de
alimentação que poderiam figurar neste espaço a depender da ocupação, idade ou
acometimento de enfermidade.

3. À mesa com os monges de Alcobaça

De acordo com Salvador Arnault (1986:59) no medievo há notícia de três
refeições, sendo elas o almoço, o jantar e a ceia. No entanto, este chamado almoço é o
menos mencionado não sendo de fato uma refeição substancial. A Regra de São Bento no
capítulo 39 intitulado da medida da comida, já indica que para a refeição de todos os dias,
sendo ela a sexta ou a nona hora, deve-se consumir dois pratos de cozidos e quando
houver legumes e frutas frescas que também sejam postas à mesa. Quando a regra indica
a quantidade de pão necessária em cada refeição ela também coloca a existência de duas
refeições sendo elas o jantar e a ceia “Seja suficiente uma libra de pão bem pesada, para
o dia todo, quer haja uma só refeição, quer haja jantar e ceia.” (RSB, capítulo 39).
O cotidiano monástico alcobacense nem sempre possuía duas refeições ao longo
do ano, sendo que em parte dele garantia-se o jantar e a ceia, enquanto na outra apenas a
ceia.. Outra pequena refeição que acontecia dentro dos mosteiros era o chamado mixtum
. No L.U.C, no fólio 58r a medida do mixto constitui -se em “A quarta parte da livra361
do pam e terça de mea de vinho (...)”. No entanto, existem alguns dias em que não se deve
tomar o mixto sendo eles “Des o começo da quareesma. ataa a Pascoa. salvo nos dias dos
domingos e nos tres dias das rogações e nas .iiii. temporas e nas vigilyas de nostro senhor
e dos santos nõ tomem mixto.”(L.U.C, F.58r).
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Outro consumo alimentar que aparece no L.U.C nos fólios 64r e 67r são as
bebidas de vinho, que ocorrem no inverno depois das vésperas, ou seja, no fim da noite e
no verão depois da noa, ou seja, depois das 15h.
O L.U.C indica todos os comportamentos que rondavam a realização da refeição.
O primeiro deles é o tocar do sino que avisa aos monges que é hora de se dirigirem até o
refeitório. Depois “que lavarem as maãos e as alinparem entrem no Refectoiro e quando
chegarem ante as suas seedas (assentos). inclinem contra a mesa principal. des hi
levanten-se e assy stem ataa que venha o prior.” (L.U.C, 1415:61v). O prior ao chegar
próximo de seu assento inclina-se também. Uma campainha deve ser tocada em todas as
refeições enquanto os religiosos dizem o salmo. A partir desse momento, ninguém deve
deixar a mesa. Acabada a benção, os irmãos podem se levantar e sentar-se às mesas
(L.U.C, 1415: 61v)362.
Neste trecho que estamos citando, o documento introduz a menção aos ofícios
relacionados à alimentação do mosteiro, e aqui é interessante esclarecê-los. No L.U.C
aparece o termo celario, que designa o monge que exercia seu ofício nos celeiros do
mosteiro, que eram como uma despensa, onde ficavam os grãos e outros produtos. O
celario cuidava da administração e do provimento do mosteiro. Esse ofício já aparece no
capítulo 31 da RSB, com a designação de celereiro.
Outro ofício importante é o do cozinheiro, que prepara os alimentos. No L.U.C
menciona-se também os domaairos da cozinha363, que podemos inferir serem os
ajudantes do cozinheiro. O abade ainda possuía um cozinheiro particular, é o que atesta
o fólio 91 reto do L.U.C quando aparece o termo “dos cozinheiros do abade”. Outro ofício
importante para a condução da refeição é o Refectureiro, o monge responsável por
arrumar as mesas do refeitório e servir os alimentos, que também contava com seus
ajudantes. Com esses termos esclarecidos, podemos prosseguir na descrição do
comportamento alimentar no refeitório.

362

“(...)e quando veer o prior. levante-se a el. O qual incline ante a sua seeda. ante que tanja a capaam. A
qual deve seer tangida aanbas as refecçoes emquanto possam dizer o psalmo. todo de --- e des que
começarem de ranger aquel que stever em seu logar. nõ se parta del. ataa que o vesso seja dito. Aquel
leixada. diga o convento-- e dito o vesso. como disser ----. incline huum ccoro contra o outro dizendo ---e so silencio ---. e como o sacerdote disser --- e o mais façam huma cruz e assy acabe toda a beençõ.Aqual
acabada . levante-se os frades e assentem-se aas mesas. (L.U.C, Fólio 61 v).
363

A palavra domaairo é relativa a semana no latim. Essa adjetivação aparece em outros ofícios do
mosteiro. Entende-se que havia um rodízio nas funções, acontecendo semanalmente.
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O L.U.C procede advertindo que o celario e os cozinheiros devem trabalhar de
maneira que os “manjares ou conduytos”364 estejam já na mesa antes que a campainha
soe. Se precisar tocar o alimento novamente não o façam até que o leitor comece a ler.
Quando a leitura se iniciar, apenas um conduyto deve ser servido e dessa maneira sejam
trazidas duas scudelas365, que sejam entregues e passadas primeiramente ao prior e ao
abade, se esse estiver, e depois aos outros monges da mesa366 (L.U.C, 1415:61 v).
Depois de servir o manjar comum a todos, o celairo pode por misericórdia
acrescentar alimento da sua maneira para àqueles selecionados pelo abade, assim como
adicionar para os sangrados367 (L.U.C, Fólio 62 r). Essa informação é destaque, já que
aponta que havia religiosos com necessidades diferentes, como aqueles que eram
sangrados e necessitavam de uma alimentação acrescentada ou diferente. O mesmo
acontecia com os monges enfermos, como já previa a RSB no capítulo 36, que permitia
até o consumo de carne de quadrúpedes, que na época de sua escrita era proibida aos
religiosos. No século XV, mesmo que o consumo de carne já não fosse proibido ele o era
algumas vezes do ano, sendo a liberação de certas obrigações do calendário litúrgico,
como os jejuns de alguns alimentos em caso de enfermidades graves também poderiam
ocorrer.
Começada a leitura, o prior deveria descobrir o pão, e assim todos os outros
seguiam esse gesto em seus lugares. Ninguém poderia deixar o refeitório nesse momento.
Nenhum poderia andar comendo e nem limpar as mãos e o cuytelo368 na toalha, a menos
que já houvessem limpado uma vez no pão. Aqueles que quisessem tomar o sal com o
cuytelo poderiam fazer também. Para beber com as duas mãos era necessário o vaso.

364

Ambas as palavras designam alimentos.

365

Entende-se por scudela algum tipo de vasilha, do latim scutella de scuta que significa tigela.

366

“O celario faça em tal guisa. com os cozinheiros, que ambos os manjares ou conduytos sejam postos
pelas mesas ante que tangerem (toquem) a canpaa. se alguma cousa ouverem de tanger dos conduytos. nõ
na tanjam ataa que o lector comece de leer e como o lector começar de leer. huum conduyto soo. todo seja
posto pelas mesas e seja tragiso por esta guisa.s. tragam duas scudelas. primeiramente huma ao prior e a
outra ao abade. se hi stever e depois tres aos passados.”(L.U.C, 1415:61v)
367

“Aposto assy o manjar do cumum se o celairo quiser por misericordia em a der e acrecentar aaqueles
de que lhe o abade encomendou el mesmo lho apresente e parta como quiser e esto mesmo faça aos
sangrados (...)” (L.U.C,1415: 62r)
368

O cuytelo do latim cutellus significa utensílio para cortar, uma faca.
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Como já dito acima, e aqui repetindo, se algum precisasse de acréscimo ou mudança no
manjar devido à fraqueza, que solicitasse ao cozinheiro ou ao celairo (L.U.C,1415:62r)369.
Sobre as chamadas ley das pitanças que aparecem no costumeiro, e aqui
interpretamos como as normas sobre os alimentos, indica-se as regras para a possível
repartição dos alimentos entre os religiosos. Aqueles que resolverem dividir algum
alimento com o outro, devem se inclinar reciprocamente. Para os que o prior enviar algo,
devem primeiro inclinar-se para o servidor e depois para o prior. No entanto, do manjar
comum a todos não se deve partilhar. Se o celairo acrescentar alimento para alguém que
não está em condição de sangrado e nem de enfermo, esse poderá compartilhar com o que
está à sua direita e à sua esquerda, e não deve-se partilhar com mais ninguém. Se o que
recebeu um acréscimo do celairo tiver compartilhado apenas com uma pessoa, essa
poderá compartilhar com o que está perto e que essa divisão não se estenda mais. A última
regra é a de que os hóspedes não devem partilhar o seu vinho com outros e nem esses o
receber370 (L.U.C, Fólio 62r).
Ao findar da refeição, o cozinheiro deve retirar as scudelas começando no prior e
cobrir o que restou de pão. Depois que o leitor inclinar, o prior deve tocar a campainha e
todos devem se levantar e se postarem a mesa da mesma forma que estavam antes do
início da refeição. Digam o verso que o cantor começar, inclinem-se e se retirem cantando
em direção à Igreja371 (L.U.C, Fólio 62 v).

369

e começada a liçõ. descobrira primeiramente o prior o pam e depois outros cada huum em seu logar.
Daqui em deante. nõ saya nemhuum do refectoiro. Nemhuum nõ ande comendo nem alimpe as maãos ou o
cuytelo aa toalha. Salvo se o primeirante alimpar com o pam. Quem quiser tomar o sal com o cuytelo o
tome, O que bever com duas maãos tenha o vaso. Se algum vir que desfalece alguma cousa alguum que
deva de aver demande-a ao cuzinheiro. Ou ao celairo.(L.U.C, 1415:62r)
370

“Aquel que apresentar e der alguma cousa. a outro. o que a da e o que a recebe ambos inclinem huum
ao outro em todo logar, Aquel aque o prior enviar alguma cousa primeiramente incline ao que lha
apresenta e depois levante-se e incline contra o prior. Do manjar cumum, nó parta com o outro nenhuum.
Se o celairo em a der e acrecentar alguma cousa . aalguum que nõ seja enfermo nem sangrado. Pode este
aque he dada esta cousa. partir com o que see junto com el aa parte direita e aa parte seestra e este nõ
deve de partir com outro nemhuum e se este aque o celairo deu esta cousa nõ deu mais que a huum este
huum pode partir com aquel que see junto com el e nõ se stenda mais e esta ley das pitanças de todo em
todo tenha o prior. assy como os outros. Os ospedes nõ dem do seu vinho aalguum outro nem o outro nõ o
receba.” (L.U.C, 1415:62r)
371

“Tiradas as scudelas o cozinheiro levante as colhares primeiramente aa parte direita. começando no
prior. Des hi aa parte seestra começando junto com o prior e quando o prior quiser fiinr a liço. diga o
lector --- e respondido ---. Cobram o pam que ficou. Depois que o lector inclinar. o prior tanja a canpaam
e logo se levantem todos e stem ante as mesas. pela guisa que stavam. Ante da refecçom. dizendo o vesso
que o cantor começar leixada a canpaam. O qual dito inclinem e van-se cantando. ----. o qual comece o
Cantor.” (L.U.C, 1415:62v)
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Outro importante detalhe a acrescentar sobre a alimentação monástica eram os
jejuns. Esses aparecem citados no L.U.C algumas vezes não tendo uma parte separada
para esse tema em específico. Logo no fólio 4v menciona-se o jejum das III têmporas. No
fólio 45 r por exemplo menciona-se Quando veerem dia de gejuum (...), já no 57 v aparece
e se for dia de gejuum (...). Não há esclarecimentos específicos sobre essa prática no
costumeiro, mas é sabido que ela estava presente.
Os jejuns constitui-se em uma prática muito antiga do cristianismo, adquirida do
judaísmo. No entanto, ao longo do tempo essa prescrição foi sendo cada vez mais
flexibilizada. As proibições totais de determinados alimentos, como é o caso da carne de
quadrúpedes já citada, não mais aconteciam. Os impedimentos de consumo aconteciam
em alguns dias, como por exemplo na Quaresma (LAURIOUX, 2013:103). O peixe, por
exemplo, era um alimento permitido durante essas abstinências. Bruno Laurioux
(2013:9104) cita Tomás de Aquino (1225-1274) que em sua Suma Theologica afirma que
o peixe simbolizava a abstinência, pois o seu sabor não elevava o prazer, como assim o
fazia a carne de quadrúpedes. Dessa maneira, o jejum possuía um valor de penitência.
Outra prática alimentar presente no L.U.C relaciona-se diretamente com a virtude
cristã da caridade. No Fólio 18 r onde no que se denomina de Da quinta-feira de lava
pees, dia no qual além de “beyjarem os pees dos pobres”, o mosteiro deve servir comida
e bebidas a todos que vierem ao mosteiro:
“Entõ adugam os pobres ao star e o abade com outros que o
ajudem vã a servi-los e den-lhes de comer e augua aas maãos.
Em este dia todos que ao mosteiro veerem achem guisado de
comer com amor de caridade por reverença do mandado de
nosso senhor” (L.U.C, 1415: 18r).

Assim, percebemos ao analisar o costumeiro um comportamento alimentar, que
abarcava uma diversidade de práticas, que se modificava ao longo do ano litúrgico em
alguns aspectos como na realização dos jejuns, mas que seguiam um ritual muito
específico. É sobre as características distintivas da alimentação monástica que iremos
discutir no próximo e último tópico deste artigo.

4. Alimentação monástica: uma especificidade?

O que torna possível falar-se em alimentação monástica? Quais são suas
especificidades em relação às outras práticas alimentares que operavam na sociedade no
mesmo momento ? Faremos uma breve reflexão primeiramente sobre os aspectos sociais
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da mesa monástica, levantando algumas informações sobre o conhecimento que imperava
acerca dos alimentos, além de destacar a importância dos comportamentos e tradições
presentes no mosteiro em estudo.
A alimentação tem um caráter social forte. Cada grupo social consome uma parte
desigual dos recursos, atribuindo valores diferentes aos seus sistemas alimentares. Esses
preceitos formados em conjunto passam a constituir identidades.
Os preceitos religiosos que originaram a Ordem de Cister, por exemplo,
preconizava um retorno à pureza do cristianismo. Movimentos como esse surgiram em
resposta a um relaxamento crescente das ordens monásticas e à um processo de
secularização dos seus modos de vida. Um exemplo foi a abadia de Cluny. Os religiosos
cluniacenses no século XI devido o crescente aumento de suas rendas, passaram a
abandonar os trabalhos manuais e a alimentação frugal, simples, que a Regra preconizava.
No entanto, a alimentação dos religiosos regulares deveria se aproximar mais à
alimentação dos camponeses, do que à da nobreza, ao menos em teoria (MELIS, 2015:
394,397-8).
Como vimos no segundo tópico deste artigo, a alimentação dos monges
alcobacenses era completa, contando com uma diversa mesa. A historiadora Iria
Gonçalves (1989:73) atesta que das várias variedades de trigo plantadas nos domínios de
Alcobaça, o que os monges consumiam era o da variedade chamada de trigo mole. Essa
espécie de trigo era muito sensível à doenças e à condições climáticas, no entanto sua
farinha era de maior qualidade. A riqueza da mesa dos monges não deixa de se apresentar,
de forma que socialmente sua alimentação no que condiz a qualidade e a quantidade não
estava muito longe das classes mais elevadas. Dessa maneira, o social distingue a
identidade monástica refletida na alimentação, mas sem dúvida a caracteriza.
Outro fator importante que recai sobre a alimentação monástica, está na esfera dos
conhecimentos que os religiosos possuíam acerca dos alimentos. Os monges regulares de
vários mosteiros tiveram acesso a importantes escritos produzidos pela Antiguidade
greco-romana e que não deixaram de influenciar suas práticas alimentares. Como vimos,
esses religiosos possuíam um conhecimento apurado na área da agricultura, influenciando
na produtividade de suas terras. Outro fator não menos importante, foi as marcas que a
medicina greco-romana, a partir dos preceitos da dietética, deixaram em algumas atitudes
frente à alimentação nos mosteiros. A dietética era um ramo da medicina antiga que
consistia no que podemos chamar hoje de hábitos saudáveis. A alimentação fazia parte
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da dietética, junto às práticas de exercícios esportivos, à ginástica, o trabalho, osbanhos,
o sono, o sexo, o vômito e a purgação (MAZZINI,2015:254-5).
A dietética se constituiu a partir da teoria que definia saúde e doença para o
período. O corpo saudável e o enfermo se distinguiram a partir do conceito de equilíbrio
dos humores corporais, elaboradas pelo grego Hipócrates de Cós (IV a.C). Para esse que
foi considerado o pai da medicina ocidental, o corpo humano era composto por quatro
líquidos vitais, sendo eles a fleuma, o sangue, a bílis negra e a bílis amarela. A
enfermidade viria de um desequilíbrio desses líquidos. Essa teoria foi desenvolvida por
diversos médicos dos tempos posteriores, com destaque para o romano Galeno (II a.C).
Este desenvolveu a teoria dos temperamentos individuais, que significava que cada
indivíduo possuía algum humor dominante em seu corpo. Como todos os humores
possuíam suas características, o sangue era quente e úmido, a fleuma fria e úmida, a bílis
negra fria e seca e a bílis amarela quente e seca, assim também eram as pessoas
(FAGUNDES,2006:63-4).
Os alimentos possuíam essas qualidades, de forma que ao serem consumidos
poderiam contribuir com o desequilíbrio ou equilíbrio corporal. Essa utilização da
alimentação como cura foi observada nas fontes analisadas neste artigo. Desde a RSB ,
que já permitia o consumo de carne para os enfermos, até o L.U.C que flexibilizava a
dieta para aqueles que estavam doentes, como também para aqueles monges que haviam
passado por processos de sangria. A flebotomia era também uma marca dessa teoria
humoral, pois acreditava-se que a partir da retirada do sangue, os humores ruins
encontrariam porta de saída.
Mas o que de fato especificava a alimentação monástica eram os valores cristãos
que se postavam especialmente nos rituais cotidianos realizados no cenóbio alcobacense.
A refeição era repleta de gestos específicos, que expressavam hierarquias próprias desse
grupo. Comer em silêncio com a leitura de algum texto bíblico ou de alguma autoridade
religiosa era cotidiano para esses homens, sem contar nas chamadas leys de pitanças, que
determinavam até quando compartilhar ou não o alimento. A realização de doação de
comida aos pobres, assim como a maior rigidez na obrigação das feituras do jejum,
também não deixam de compor a identidade alimentar desse grupo de religiosos
regulares.
Dessa maneira, este artigo intentou mostrar as diversas práticas que rondavam a
alimentação do mosteiro de Santa Maria de Alcobaça no século XV. Mesmo sendo
discípulos de Cristo e estarem sujeitos à tradições dos textos e normas cristãs, como a
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RSB, pudemos perceber que esses homens se sujeitaram à mudanças históricas.
Modificações essas expressas na flexibilização de normas alimentares, além da
diversidade de alimentos que iam compondo sua mesa. No entanto, vários costumes,
tradições e conhecimentos do passado continuaram imperando e especificando a
identidade alimentar dos monges.
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EWALD JANSSEN – AS PRIMEIRAS VISÕES DE GOIÂNIA DE UM
IMIGRANTE ALEMÃO
Lucas Rezende Cruz372
RESUMO: Desde sua idealização Goiânia foi uma criação plural. Menos Estatal e mais
privada, um dos autores que esteve nestes dois lados foi o imigrante alemão Ewald
Janssen, que chegou à capital goiana em 1949 a convite de outro engenheiro. Janssen, excombatente da Luftwaffe, atravessou o atlântico com sua esposa e filha e imediatamente
encontrou trabalho em obras particulares, e logo entra para os quadros técnicos do
Governo estadual. Durante os anos iniciais morando e trabalhando em Goiânia, o
engenheiro percebe que havia vários problemas estruturais e urbanos na recente capital e
se empenha em desenhar plantas e rascunhar relatórios para o DVOP (Departamento de
Viações de Obras Públicas). Este trabalho se propõe a analisar os relatórios que Janssen
envia para Estado ou rascunhou e que se encontram no Museu Antropológico da UFG,
local destes relatórios e do acervo do imigrante alemão, que faleceu no começo dos anos
1990. Para entender os documentos é necessário compreender globalmente a vida do
indivíduo, desta forma também é necessário analisar a cidade, sua vida na Alemanha e
seu trabalho.
Palavras-Chave: Ewald Janssen; Urbanismo; Goiânia; Materialismo Cultural.

As fontes aqui analisadas são de autoria de Ewald Janssen, imigrante alemão que
chega a cidade de Goiânia com sua família em 1949. Já no início do ano de 1950 ele
começa a trabalhar como topografa e demarcar loteamentos para particulares em diversas
regiões de Goiânia (CORDEIRO, FERREIRA, 2017). Este material se encontra no Museu
Antropológico da UFG, no Setor Universitário, e foi doado pela segunda esposa de
Janssen. Neste arquivo há fontes imagéticas, hemerográficas, cartográficas, textuais das
décadas de 1950 a década de 1970 e são os rascunhos dos projetos oficiais que o
engenheiro apresentou ao governo e ao comprador (no caso de um particular).
Dentre todas essas fontes presentes no museu, aqui neste texto serão usadas apenas
quatro escritas durante o início da década de 1950 e que retratam problemas que o
imigrante encontrou no seu ainda breve contato com a capital Goiânia. Destacam-se
nestes relatórios, que são produzidos para o Estado, soluções urbanas – por isso Janssen
é referido como urbanista – como problemas no trânsito, aumento da população e
investimento industrial. Como no Museu não há muita informação de sua vida em Goiânia
372
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e nem de sua passagem na Luftwaffe [Força área alemã] durante a segunda mundial,
também há outras fontes, sua ficha de imigração da cruz vermelha.
Desta forma esta pesquisa busca interpretar a experiência pessoal do indivíduo
que tem a ação e a produção da obra, analisar a obra e compreender o contexto no qual
ele está inserido para no fim entender os porquês. Por que Janssen achou necessário dar
soluções para uma cidade nova para Goiânia? Como ele conseguiu identificar problemas
regionais sendo um imigrante? Por que a economia industrial é algo tão necessário para
Janssen no contexto goiano?
As primeiras análises urbanísticas, dos séculos XVIII e XIX segundo Bresciani
(2002) quase sempre eram utópicas e refletiam bem o pensamento moderno do período
de ideário de progresso humano. As cidades pensadas eram autossuficientes, com ângulos
retos, “que todas as ruas conduzissem às portas, e que essas ruas, na medida do possível,
fossem perpendiculares umas às outras” (BRESCIANI, 2002: 20). A autora chama atenção
para algo que aparece nesses estudos primários: a cidade é vista e moldada como um ente
único e isolado. Não é dito o porquê, porém pode-se pensar isto como influência da
ciência moderna que transforma o objeto de estudo em uma coisa com limites bastante
visíveis.
No debate de Bresciani sobre o início da urbanização, há algo que pode ser
definido como ideia central por parte de vários pensadores da cidade que se seguem a
partir do século XIX: a “Ideia Sanitária”, que “visam a sanear o corpo, mas também a
atuar sobre a moralidade do trabalhador (ou do homem pobre). ” (BRESCIANI, 2002:
23). Essa sanitização da cultura do trabalhador está atrelada a efetivação da dominância
das classes médias e altas, visando acabar com os modos das classes dominadas. A
preocupação do trabalhador urbano é antiga na Europa, vindo do período moderno, porém
é no século XIX que recai a preocupação médica sobre a vida do proletariado fora do
trabalho, pois:
[...] ameaça à sua própria saúde e à dos outros habitantes da cidade: seus
corpos sujos e fracos seriam vítimas fáceis das doenças; o lugar onde se
abrigavam para descansar constituiria o meio ambiente mais propício à
produção de miasmas e ao aparecimento de doenças epidêmicas
(BRESCIANI, 2002: 27).

Ao superar a ideia da qual o Urbanismo seria uma ciência exclusivamente
objetiva, que excluísse as questões culturais dos projetos das cidades, permitiu aos

726

planejadores públicos compreender de forma geral e generalizante os processos que cada
cidade vive. Isto foi essencial para que os estudos urbanísticos se desenvolvessem e
espalhassem pelas universidades de engenharia. Entretanto a “historicidade dissolve-se
ou apaga-se em benefício de uma concepção do urbano como meio, em que se
entrecruzam os órgãos da maquinaria urbana e os componentes físicos do terreno
(BRESCIANI, 2002: 25)
[...] ao se tomar o urbanismo como objeto de estudo em sua
configuração acabada, pode-se incorrer no anacronismo de tentar
localizar o significado de uma ausência; ou de se ir em busca de uma
origem determinante, ou pior ainda, de se resvalar para a “positivação”
ou “naturalização” da questão urbana, “acompanhando sua evolução”
através do tempo. (BRESCIANI, 2002: 11).

Buscar uma origem única para o urbanismo é apagar outros fatores tão importantes
quanto para a concepção da produção material. É claro que há Escolas e Linhas que foram
desenvolvidas, entretanto, o indivíduo, o local e o período Histórico, que este está inserido
influencia na obra material exposta.
Pensar a história dessa forma faz com que os historiadores se voltem
também para o estudo do cotidiano e incorporem novas linguagens ao
campo de seus interesses. [...] O estudo do cotidiano tem sido tão ou
mais elucidativo das relações sociais de um sistema do que a análise
dos grandes projetos econômicos, políticos e sociais propostos para
uma nação, um movimento, uma classe etc. “Incorporar à história
tensões sociais de cada dia implica a reconstrução da organização de
sobrevivência de grupos marginalizados do poder, às vezes, do próprio
processo produtivo. (VIEIRA; PEIXOTO; KHOURY, 1995: 19).

Desta forma, ao estudar o urbanismo, deve se pensar culturalmente – até porquê a
cidade é plural - para compreender a experiência de vida do indivíduo, para isso há a
História social, resultada da ação de autores britânicos do Materialismo Cultural, que
busca valorizar essa amálgama concisa da experiência humana ao invés de fixar limites
irreais dentro da pesquisa (VIEIRA; PEIXOTO; KHOURY, 1995).
Janssen não representa os autores carimbados da historiografia da urbanização
goianiense, apesar do convívio e trabalho próximo, sua origem imigrante foi uma barreira.
Ele buscava medidas que afetariam a cidade por completo, não só urbanisticamente, mas
economicamente, pois sua ideia era transformar a capital goiana em um centro fabril; é
no final do século XIX que o Urbanismo se estrutura como campo de ação e estudo; o
diploma de Janssen é de 1947. Uma disciplina nova, um engenheiro novo e uma cidade
nova, são cenários vantajosos para intervenções convenientes.
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Ewald Janssen nasceu em Wilhelmshaven, cidade portuária no norte da
Alemanha, no período do Segundo Reich Alemão em 11 de outubro de 1913 (BRASIL,
1949), vivencia a República de Weimar e a Alemanha Nazista. Se voluntaria para a
Wehrmacht [Forças armadas da Alemanha nazista] recém reconstruída em 1937 e
delineia uma carreira relativamente exitosa na Luftwaffe [Força aérea alemã do período
em questão] (DEZENG; STANKEY, 2019). Após o fim da guerra, em 1947, Janssen tira
seu diploma de engenheiro na Escola Estadual de Oldemburg, cidade próxima a sua de
nascimento (GUIMARÃES, 2019).
Vem para o Brasil pela Missão Brasileira em Berlim, com sua esposa Elsbeth
Janssen (as vezes traduzido para Elizabeth) e Elke Maren Janssen, única filha do primeiro
casamento, em 1949. Chega com a família à capital goiana no final do mesmo ano,
morando por um tempo no “Abrigo Cristo Redentor” (CORDEIRO, FERREIRA, 2017).
Narcisa Cordeiro, autora do livro Alameda dos Buritis (2017) afirma que a família alemã
foi convidada a mudar para a cidade goiana por outro imigrante alemão e engenheiro. Na
ficha de migração, concedida pela Missão Militar em Berlim, está escrita a data de
expedição do documento: 14 de janeiro de 1949, sendo morador de Zurique, Suíça
(BRASIL, 1949).
É conhecido o fato de que diversos cientistas alemães além de técnicos e
graduados das mais diversas áreas buscaram refúgio ou foram coagidos a irem para os
países aliados (inclusive a URSS) após a derrota alemã, e nestes países trabalharam em
conjunto com os governos locais. Expressão disso é a tecnologia bélica alemã usada na
corrida espacial nos dois blocos que compunham a Guerra Fria. A vinda para o Brasil de
Técnicos e pessoas com formação especializada se refere ao momento da política
nacional. Mesmo com a queda de Vargas em 1946, a política brasileira vivia o nacional
desenvolvimentismo e uma fervorosa industrialização (BASTOS, 20016), deste modo o
emprego de profissionais que dominavam as novas tecnologias eram recebidos de bom
grado. Janssen, apesar te der sua formação técnica, não trabalhou diretamente para esse
pedaço do capital nacional, mas foi participante ativo no mercado privado.
Expressando diretamente o desejo do Estado, em 1948, após a guerra e
estabelecimento da Missão Brasileira em Berlim, a lei N° 292 de 1948, a situação
financeira do Ministérios das Relações Exteriores muda. Com esse novo texto, o
Itamaraty consegue uma verba de Cr$ 34.000.000,00 para: “a) Recrutamento e seleção de
imigrantes - 4.000.000,00; b) Transportes - 20.000.000,00; c) Hospedagem, distribuição,
localização e instalações permanentes - 10.000.000,00” (BRASIL, 1948).
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Já em Goiás, Janssen fez a demarcação de diversos loteamentos. É responsável
por setores da cidade de Goiânia, dentre eles: Jardim Guanabara, Setor Aeroporto, Vila
Boa, Jardim Pompeia, Jardim Europa e Jardim Helvécia (que se encontra em Aparecida
de Goiânia) Parque Oeste Industrial, Jardim Guanabara, Jardim Helvécia, Jardim Parque
Oeste Industrial, Jardim Guanabara, Jardim Helvécia, Jardim Parque Oeste Industrial,
Jardim Guanabara, Jardim Helvécia, Jardim. Havia bairros oriundos de ocupações, em
Goiânia, em que apenas algumas partes ainda não eram demarcadas e que foram
“legalizadas”, com a atuação de Janssen, que se destacou nesse tipo de trabalho. Destes
bairros eram pertencentes ao Estado os: “Sul, Oeste, Aeroporto, Pedro Ludovico, Marista,
Leste Universitário, Vila Nova, dentre outros” e de particulares: “Bueno, Parque
Amazônia, Novo Mundo, Vila Morais, Água Branca, Vila União, Jardim Petrópolis,
Bairro Feliz, Jardim Planalto [...] Parque Oeste Industrial, Jardim Guanabara, Jardim
Helvécia, Jardim Pompéia” (GUIMARÃES, 2019: 1-2).
No período contemporâneo, após a revolução industrial e êxito da ciência moderna
e de sua racionalidade, a cidade é descrita como a combinação da “percepção burguesa
da realização industrial e comercial e o senso da ordem civilizada” (WILLIAMS, 1989:
201). Interessante notar que essa combinação tem a habilidade de se transformar e
coexistir com a revolta das massas contra este mesmo modelo. Ora, sem a rebeldia da
massa não haveria de existir certas exaltações em modelos de civilidade.
Inspirados em Williams e levando em consideração sua concepção de que
literatura é toda prática de escrita (WILLIAMS, 1989), consideramos Janssen como quem
produz uma obra autoral. Enquanto tal, seus escritos, mapas e plantas urbanas, produzem
narrativas e imagens sobre a cidade de Goiânia, que se conectam com as relações sociais
vividas pelo imigrante alemão e a forma como ele lidava com elas.
O documento:

Situação do Cadastro Técnico373 de abril de 1970 traz a

confirmação de que Janssen não era uma figura ouvida pelos cargos técnicos e políticos,
ou até mesmo que as visões técnicas sobre as cidades não foram muito aceitas nos
primeiros 40 anos de Goiânia. Neste relatório em questão intitulado: “SITUAÇÃO DO
CADASTRO TÉCNICO EM RELAÇÃO:1) à planta cadastral da cidade; 2) à [sic]
loteamentos; 3) à [sic] lotes; 4) à [sic] glebas, e sugestões para corrigir e normalizar a
situação”, o engenheiro datilografa uma tabela com os problemas da cidade de então e
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amplia possíveis formas de corrigir o que considerava erros de urbanismo. Ele começa
com uma rápida análise da Planta Cadastral da Cidade
A planta existente só tem valor de uma planta de orientação, ela foi
executada em parte com base nas coordenadas fornecidas e calculadas
por sistemas poligonais muitos não interligados, e uma grande parte do
loteamento sem coordenadas foi adaptada graficamente com muitas
falhas. (JANSSEN, 1970: 1).

Janssen evidencia a falta de gestão pública para providenciar um Plano Diretor
para a capital, ordenando os locais corretos para as construções particulares e critica a
falta de cálculos, como a falta de ligações entre avenidas, terrenos públicos e
particulares374 além de evidenciar um grande problema sobre o município que não
manteve um arquivo detalhado das plantas baixas dos lotes particulares. Uma das
sugestões dele é que, primordialmente, se estabeleça vias principais para cada loteamento.
Há também a proposta de produções para duas plantas, uma em escala 1:5000 com as
áreas loteadas e uma de 1:1000 sem divisões.
Janssen denuncia uma certa morosidade na prefeitura com os registros da
construção civil. A ideia sugerida seria ir até os arquivos da antiga CELG (Companhia
Energética de Goiás) e SANEAGO (Companhia Saneamento de Goiás S/A); e ir em
“cartórios de registros de imóveis – das firmas imobiliárias – dos proprietários de
Loteamentos e dos engenheiros e técnicos – da firma TECNART, recuperar todas as
plantas perdidas na escala 1:1000” (JANSSEN, 1970: 1). A importância do município de
obter essas plantas é para sua organização espacial, mas vai além, essa falta mostra que o
conhecimento dos limites dos bairros e da cidade de Goiânia pelo poder público não era
de primeira ordem.
Para além da CELG, SANEAGO, e a parte oficial dos cartórios, Janssen cita
fontes privadas, como maiores detentores das plantas atualizadas da cidade.
Especialmente da TECNART, possível escritório de engenharia, sobre o qual há várias
cópias sobre plantas no arquivo do Museu Antropológico (UFG), sugerindo que as esferas
privadas tinham mais controle sobre os espaços físicos urbanos de Goiânia até a década
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de 1970 do que o próprio Estado. Ao que se refere a falta de registro e/ou atualização das
plantas, Janssen afirma:
[...] Dos loteamentos aprovados e registrados a maior parte das plantas
originais sumiu; [...] Muitos loteamentos foram modificados; [...]
Alguns loteamentos representam falhas técnicas, erros no
levantamento, nas amarrações, no cálculo dos eixos [...] Existem bairros
já construídos sem nenhuma planta cadastral. (JANSSEN, folha 1).

Essa questão do próprio poder público não ter um registro de seu próprio território
demostra como a construção, e futura expansão, imobiliária de Goiânia esteve na mão
dos particulares. E quanto aos locais advindos de ocupações, também não haviam as
devidas documentações territoriais. Isto se resume em ausência de serviços estruturais
urbanos básicos dos quais o engenheiro se queixa e tentou, infrutiferamente, mudar.
Em um documento de fevereiro de 1952 Exposições sobre a Urbanização da
Cidade de Goiânia375, Janssen divulga como a construção de Brasília poderia gerar um
crescimento econômico e ser proveitosa para todo o Estado de Goiás, descreve sobre as
reservas de minerais; as áreas rurais; os rios que ligam à região norte do país; a estrada de
ferro; a criação e ampliação de algumas rodovias; a melhoria na usina hidrelétrica de
Cachoeira Dourada, para suprir a necessidade do boom populacional que surgiria no
planalto central; e a mineração de urânio para energia nuclear (JANSSEN, 1952).
As preocupações do engenheiro pesavam mais para questões urbanas, sobre
traçados que melhorassem a vida dos moradores de Goiânia, pois previa que a população
da cidade aumentasse, e para isso ser bem aproveitado, deveria existir divisões de zonas
residenciais; industrias; verdes; de administração pública e comercial, realmente uma
comunicação harmoniosa e racional entres bairros e tais regiões bem definidas.
Urbanização e industrialização andam de mãos dadas. O impacto que Janssen
espera em Goiânia, é um impacto que se pode esperar na indústria, pois o aparelho de
produção precisa suprir as necessidades internas do mercado (LACROIX, 2013). A
produção de Goiás, historicamente “periférica e complementar, que fora montada e
sempre havia funcionado para atender às exigências dos centros dominantes, essa
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economia dependente e alienada (LACROIX, 2013: 47) ”, sofre uma possível
reconfiguração de cenários, advindos com a construção de Brasília.
O documento a seguir “Novo ‘Plano Diretor’ da Cidade de Goiânia”376 (1954)
não tem caráter oficial, está datilografado em papel comum, sem nenhum carimbo do
Estado, apenas com a assinatura em grafite de Ewald Janssen enquanto Técnico
Urbanista. Possivelmente foi uma carta usada para alguma análise informal dentro dos
quadros técnicos do município, pois está endereçada ao diretor do DVOP (Departamento
de Viações e Obras Públicas) do período, Eurico C. de Godoi. Em uma suposição
particular, os projetos cartográficos produzidos pelo urbanista alemão deveriam estar
anexados juntamente com as análises e relatórios desenvolvidos pelo mesmo.
Janssen usou cópias de plantas produzidas por escritórios particulares, pois havia
falta de plantas oficiais, ficando em seu arquivo uma grande parcela de mapas que
atualmente se encontram na reserva documental do Museu Antropológico (UFG). O que
consequentemente, dificulta a compreensão para quem pesquisa seus projetos. Já no
Museu Antropológico, o espaço ofertado aos documentos antes da reforma em 2018 era
insatisfatório e todos os materiais cartográficos ficavam separados dos textuais, gerando
mais problemas nesta somatória.
Como em outros relatórios, o engenheiro separa a cidade em zonas e/ou áreas,
aqui serão abordadas as “Zonas Industriais” e a “Zona Verde. Nas zonas industriais são
marcadas três áreas, sendo leste; oeste e uma à margem da estrada de ferro, que ligariam
às outras duas primeiras regiões, levando em consideração os deslocamentos dos
trabalhadores, para que não atrapalhassem o centro da cidade com seu deslocamento
diário. Por outro lado, na zona verde estariam estabelecidos os objetivos higiênicos, para
manter o ar da cidade limpa, além da questão estética; outra comunicativa, que contaria
com vias para ciclistas; e a função recreativa, inerente à sanitária, com a ideia de o
operário ter um momento de lazer.
No relatório, uma das possíveis áreas verdes poderia ser localizada próxima da
zona industrial com um local de convívio social para os moradores da região. Novamente
Janssen se apresenta como um gestor, administrando o horário não-alienado do
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trabalhador. O gestor dá o local, sabe os efeitos físicos, pois é um bosque numa área verde
com o ar limpo. Indica que o trabalhador vá com a sua família, impondo a ideologia da
classe dominante nos setores abaixo. A última frase deste trecho é: “[...] para a
recuperação de suas forças vitais” (JANSSEN, 1954: 3), se destina aos trabalhadores
industriais, visto que estão fazendo uma manutenção ao sistema capitalista, tal qual o
trabalhador está condicionado a ir ao parque se revigorar do desgaste diário que está
submetido.
Uma exigência apresentada nesse possível Plano Diretor afirmava que todas as
futuras intervenções na cidade deveriam passar pelo DVOP (Departamento de Viações e
Obras Públicas) com intuito de uniformizar os novos traçados. Dessa forma, o governo
teria controle na expansão do município e teria as plantas, além de conseguir fazer um
mapa fiel à cidade. Contudo, Janssen tinha certa contenda com a iniciativa privada e este
controle do Estado dificultaria “novos loteamentos injustificáveis pela aplicação de
exigências técnicas rigorosas”. (JANSSEN, 1954: 6) e finaliza com os benefícios de se
aprovar o projeto com antecedência. De início, os loteamentos já construídos poderiam
ser ordenados conforme às novas normas que dentre elas seria evitar a criação de um
longe do outro, a fim de que a malha urbana fique completa e que no futuro Goiânia seja
reconhecida no País pela sua organização.
É uma questão de responsabilidade pública conseguindo meios
satisfatórios, para salvar o traçado e bom nome de Goiânia, a Capital
caçula, porque do contrário, transformar-se-á a situação e, anarquia
cada vez maior. A parte jurídica deve ser resolvida com a mínima
demora, para impedir que sejam lançados em última hora inúmeros
ante-projetos injustificáveis os quais dificultariam sobremaneira o
propósito de melhorar a situação. (JANSSEN, 1954: 7).

Janssen cita semelhantemente na folha 7 do último documento “As riquezas
naturais e o aproveitamento da tecnologia, cada vez mais auspicioso, vão favorecer
sensivelmente êste desenvolvimento” (JANSSEN, 1970: 7). Ademais, para o
entendimento de Janssen, é considerado de forma persuasiva que a posição geográfica
também influenciava no escoamento da produção; qual meio de transporte seria usado;
por qual tipo de terreno; a velocidade (o que acarreta na concorrência com outros polos
fabris). Além do mais, segundo ele, escolher a estrada de ferro para a chegada das
matérias primas e escoamento da produção se torna um meio mais barato.

A localização da indústria influencia na organização do território e nas
condições de vida dos núcleos urbanos. A polarização do trabalho nas
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fábricas pode causar inchaço populacional e concentração de riquezas,
o que ocasiona uma série de problemas, como a favelização, a violência,
a exclusão social. A distribuição das fábricas de maneira mais ordenada
pode trazer um melhor equilíbrio econômico, favorecendo, em
consequência, a sociedade de maneira geral. (Lacroix 2013: 12)

Contudo, pode-se pensar que as fábricas nas margens de uma cidade que,
consequentemente, atraiam trabalhadores com salários mais baixos irão gerar um
contingente enorme de população socialmente excluída. Todo trabalho de Janssen é
pensado em fábricas nos limites de Goiânia, considerava fatores como: proximidade da
via ferroviária, direção do vento que não atrapalharia o centro da cidade, quantidade de
habitações na região para quem fosse trabalhar nas indústrias e que, os deslocamentos dos
trabalhadores industriais não atrapalhassem o centro.
Com os problemas varridos para a margem, os locais para boa habitação,
evidentemente, ficaram para os moradores do centro, criando a desigualdade descrita por
LACROIX (2013). A cidade ordenada pelo urbanista é pensada para todos, mas nem
todos deveriam ocupar qualquer lugar da cidade. Para esta questão, pode-se pensar que
há teses sociais que Janssen não pensou por não ser seu local de fala e não ter uma
vivência, ou, ele sim, era ciente das desigualdades político-sociais urbanas e tentou
“resolver” essas questões, por exemplo, com a parques para os trabalhadores.
Quando uma população, em uma determinada área, instala um conjunto
de unidades industriais, isso possibilita a fabricação de uma variedade
de produtos que são comercializados [...] Isso estreita as relações sociais
da população de uma região específica, configurando, grosso modo, o
que se chama processo de industrialização. (Lacroix 2013: 13)

Essas variedades de gêneros industriais espalhadas pela cidade são exploradas por
Janssen no índice de industrias no documento de 1970, o engenheiro elenca fábricas mais
simples e que podem facilmente ser incorporadas à vida urbana, ao invés de serem
alocadas em polos afastados da urbe. Esta conexão econômica-industrial, segundo
LACROIX (2013), refletiria nas relações sociais, e levaria à circulação não só material,
mas imaterial, como a troca cultural.
A ideia de interdependência é permitir o desenvolvimento do trabalho no intuito
de aumentar a produção das ocupações, gerando a inclusão das industrias na vida
cotidiana da sociedade e incorporando atividades produtivas ou não, no que se diz respeito
da cultura, lazer e informações. Com tal processo, consequentemente, a indústria é vista
como um ponto positivo e negativo para os caminhos que a sociedade toma: se por um
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lado, auxiliava nos caminhos de transformação econômica; por outro, gerava
consequências negativas com algumas ações.
Sobretudo, a indústria se torna.
[...] um estágio avançado do trabalho humano, capaz de conduzir uma
mudança social em direção a uma maneira de viver amparada por
técnicas que facilitam a vida, aperfeiçoam as relações e alteram a
maneira de encarar o tempo e o espaço. (Lacroix 2013: 13)

À vista da industrialização, o modo das atividades cotidianas e a relação de tempo
e espaço são vistas de maneiras diferentes pela sociedade, necessitando de estruturas para
tais modificações que estavam se descobrindo através da urbanização, decorrente do
desenvolvimento de novas sociedades através do indivíduo, que liga uma grande relação
entre indústria e sociedade. É essa mesma relação que orienta e objetiva a população, a
mão de obra e as indústrias na organização do trabalho na sociedade.

Industrialização e urbanização são processos complementares que
surgem do desenvolvimento humano. Com a industrialização, há a
transformação urbana, ao mesmo tempo em que a urbanização torna
factível o processo industrial. A urbanização é incorporada na lógica de
desenvolvimento produtivo, passando a ser entendida como um de seus
pressupostos. (Lacroix 2013, p. 14)

Para finalizar, há um conceito que não aparece explicitamente nos escritos de
Janssen, mas está lá, é o Pensamento Conservador aqui interpretado pelo sociólogo Karl
Mannheim (1893-1947). Mesmo projetando mudanças materiais na cidade, Ewald
Janssen defendia uma calmaria em suas fontes para Goiânia, pois se via ameaçado pelas
rápidas mudanças, e consequentes instabilidades socioeconômicas, que o modo de
produção capitalista trazia. Isto é visível zonas verdes para os trabalhadores recobrarem
suas energias, no centro sem o tumulto do transito de manhã, na organização e
racionalização da cidade, e da evidente citação de Goethe, que nas palavras de Janssen,
compreendia que a tecnologia deveria ser temida senão acabaria com o melhor da
humanidade377. Compreendendo Mannhein:
[...] o pensamento conservador [...] só pode se tornar conservadorismo
em uma sociedade na qual a mudança ocorre por meio do conflito de
classe – ou seja, em uma sociedade de classes. [...], portanto, ele surge
quando a diferenciação social ganha caráter político, passando a ser
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necessário “racionalizar” as tradições, valores e costumes de forma a
defendê-los das novas idéias e práticas. (SANTOS, 2013: 5)

A sociedade que Mannhein usa para exemplificar e examinar o pensamento
conservador é a alemã, a mesma do urbanista, porém o período estudado é o início do
século XIX. Os interesses privados na especulação imobiliária na capital goiana
evidenciam uma sociedade totalmente capitalista e com plenos embates de classes. O
conceito de Mannhein entra em harmonia novamente com Janssen, pois uma das
definições que este dá ao urbanismo é “crescimento ordenado da cidade”, isto é, uma
racionalização do espaço.
É possível que Ewald Janssen tenha compreendido o papel das companhias
privadas em Goiânia, entretanto pelo simples fato dessa estrutura de pensamento que já
estavam interiorizadas, pela sua origem alemã e pelo seu estudo alemão, (seu diploma de
engenheiro foi concedido antes de imigrar para o Brasil), seria dever do Estado, aqui
numa figura de “dono da terra” ser responsável pela sua organização, logo ordenação
urbanística e racional.
Um dos pontos principais que motivaram Janssen a desenvolver estes relatórios
foi a falta de trato por parte do poder público com a organização espacial da cidade. Como
os loteamentos particulares tomaram conta dos limites municipais – loteamentos estes
que o próprio imigrante demarcou -, o Estado perdeu o controle de seu próprio território,
levando Ewald Janssen, quando funcionário público, buscar mapas e planta baixa em
escritórios de engenharia privados. Outro ponto é que Janssen veio de uma Alemanha
bastante industrializada e vê um contraste enorme em Goiânia que não possuía planos
para nenhum tipo de indústria tecnológica ou investimento estatal numa economia de
base. Estas experiências de Janssen dão sentido para compreender os porquês destas
críticas pontuais em sua obra e entender o porquê de ele achar tão necessárias para aquele
momento e local.
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EMANCIPAÇÕES E PÓS-ABOLIÇÃO EM JATAHY - GOYAZ:
BREVES QUESTIONAMENTOS A PARTIR DE PIONEIROS (1954)
E VIAGEM AS TERRAS GOYANAS (1982)

Lucas Rodrigues do Carmo378
RESUMO: A historiografia do campo emancipações e pós-abolição tem como um dos
seus horizontes de pesquisa a investigação de como e através de que “operações
discursivas, processos sociais e históricos, homens e mulheres cujo estatuto social estava
condicionado à combinação de sua condição jurídica, origem social e aparência física
passaram a ser vistos e a ver a si próprios como iguais” (GOMES; CUNHA, 2007 p. 14)
antes e depois do 13 de maio. Conforme aponta Silva (2019), esse campo de pesquisa
ainda é incipiente na historiografia produzida em/sobre Goiás. Nesse sentido, o presente
texto tem o intuito de lançar questionamentos acerca do processo de emancipações e o
período do pós-abolição em Jatahy, cidade do sudoeste goiano, a partir do
entrecruzamento dos dados do Recenseamento do Brazil de 1872 com as representações
construídas em Pioneiros (1954), literatura memorialista de Basileu Toledo França e
Viagem as Terras Goyanas (1982) relato de viajem produzido por Oscar Leal.
Palavras-chave: Emancipações; Pós-Abolição; Literatura; Representação.

Por volta da década de 1980, a historiografia brasileira sobre a escravidão começa
a ser reinterpretada, sendo fortemente influenciada pela aproximação teórica e política
com as produções do historiador inglês Edward P. Thompson. A “história vista de baixo”
começa a ganhar ressonâncias no Brasil pelo fato de que até então a experiência negra
não havia sido trabalhada pela historiografia, culminando na falta de reconhecimento e
historicização da atuação política dos escravizados. Os conceitos de modo de produção,
exploração e determinação, um tanto quanto abstratos e generalizantes, ajudaram a
construir as concepções subjugação e passividade do escravizado brasileiro frente ao
sistema escravista, dificultando a análise das especificidades das relações entre senhores
e escravizados.
As obras produzidas no Brasil a partir de inspirações teóricas e políticas
thompsonianas, como bem destacado por Silvia Hunold Lara, buscaram perceber a
atuação dos escravizados enquanto agentes da transformação histórica, não se tratando
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Apenas e simplesmente de passar a estudar o modo de vida dos escravos
ou a visão escrava da escravidão. A “inclusão dos excluídos” vem
acompanhada, necessariamente, de uma nova abordagem na análise da
relação senhor-escravo. Ao tratarmos de escravidão, ou de qualquer
outro tema histórico, lembramos, com Thompson, que as relações
históricas são construídas por homens e mulheres num movimento
constante, tecidas através de lutas, conflitos, resistências e
acomodações, cheias de ambiguidades. Assim, as relações entre
senhores e escravos são frutos das ações de senhores e escravos,
enquanto sujeitos históricos, tecidas nas experiências destes homens e
mulheres diversos, imersos em uma vasta rede de relações pessoais de
dominação e exploração (LARA, 1995, p. 46).

Essas novas perspectivas estão filiadas ao desvelar da experiência dos
escravizados/as, buscando trazer ao palco os/as escravizado/as como sujeitos/as históricos
que “através de suas práticas cotidianas, costumes, lutas, resistências, acomodações e
solidariedades, de seus modos de ver, viver, pensar e agir construiu, junto com os
senhores, isso que no final das contas, chamamos de ‘escravidão’, de ‘escravismo’”
(CASTRO, 1997, p. 58; LARA, 1995, p. 47).
Esse novo modo de fazer história lança mão de uma gama de fontes e
entrecruzamento entre elas, como periódicos, cartas de liberdade, inventários, processos
crimes, ações de liberdade, censos demográficos, literatura, entre outras, dando novos
contornos para História Social da Escravidão no Brasil

O escravo coagido pelo sistema, o escravo sem espaços de autonomia,
o escravo que sofre uma imposição inquestionável de dominação, cede
lugar ao escravo que faz uma leitura das relações que o permeiam, ao
escravo que costura espaços onde possa se mover, ao escravo que se
constitui culturalmente, que tem consciência política, ao escravo que
faz uma leitura das relações de dominação e que sabe jogar com ela,
tirar proveito, por fim, ao escravo que exerce poder na constituição do
próprio exercício de dominação (ADOLFO, 2014, p. 106).

Ao

construir

essa

agenda

de

pesquisa,

a

historiografia

contribuiu

involuntariamente para a produção de invisibilidades acerca das experiências de liberdade
de sujeitos negros nascidos livres ou libertos, que viveram concomitantemente com a
vigência da escravidão. É certo que se configurava enquanto “liberdade de vária espécie,
tolhida de diferentes formas, precária, espremida entre a suspeição de ser escravo, ameaça
cotidiana para muitos, e a sujeição de todos à virulência racista” (CHALHOUB, 2018,
p.19).
Em relação às sombras produzidas pela historiografia em relação as experiências
de liberdade negra no Brasil oitocentista, Albuquerque afirma que esse novo prisma tem
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garantido outro status para os episódios do final dos oitocentos, pois evidencia a crise
política e social no definhamento da ordem imperial e nos primeiros anos republicanos
da nação,
Retirar da vala comum da “raça emancipada” a população de cor que
viveu as últimas décadas do século XIX e o pós-abolição tem sido um
esforço bem-sucedido e ainda fértil na historiografia brasileira para o
entendimento dessas novas relações de poder. Investigar em que
medida e de que maneiras o fim da escravidão reorganizou os planos,
as expectativas e as ações de libertos e negros livres é um campo cada
vez mais promissor, por nos permitir evidenciar os diversos
posicionamentos por eles assumidos diante das mudanças em curso e
da sociedade que o pós-abolição inaugurava (ALBUQUERQUE, 2010,
p. 104-105).

Ao analisarmos como a historiografia tem se debruçado sobre as experiências
negras em Goiás, percebe-se que não há um grande número de estudos, o que resulta em
lacunas sobre a presença e atuação da população negra goiana. As pesquisas que
tangenciam a população negra estão, em sua maioria, associadas ao contexto da
escravidão nos séculos XVIII e XIX, e ainda carecem de uma maior exploração para que
se compreenda as diferentes dinâmicas escravistas e as formas de ser e tornar-se livre para
além da região da antiga capital.
Na medida em que houve avanços na profissionalização do campo da história em
Goiás

uma série de

trabalhos

foram

produzidos,

associando-se teórico

e

metodologicamente ao “paradigma da agência 379 ”. Ao debruçar-se sobre a historiografia
goiana, intentado compreender como as intersecções entre gênero, raça e condição social
foram percebidas nas experiências e práticas de mulheres negras escravizadas, libertas ou
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livres, Silva (2019) reforça a existência de lacunas e ausências na historiografia goiana
sobre a população negra e sugere que

Entre as razões para essa ausência, podemos apontar: a ideia de que,
com o fim da mineração, a mão-de-obra escrava perdeu importância; a
noção de maior benevolência com cativos/as em regiões onde
predominavam atividades de subsistência; a preocupação da
historiografia com temáticas relativas a decadência, isolamento,
modernidade e transferência da capital; a dispersão e fragmentação de
fontes de pesquisa, bem como o privilégio dado a alguns tipos delas; e,
a ausência de tradição em investigações preocupadas com a condição
da população negra durante a escravidão e no período posterior a
abolição (SILVA, 2019, p. 61-62).

Além das razões apresentadas por Silva (2019), a ideia de que com o fim da
mineração a escravização perdeu forças, acarretando em relações ínfimas e benevolentes
entre senhores e escravizados, legitimou-se por um longo período em parte da
historiografia, o que pouco nos informa sobre os agenciamentos dos/as sujeitos/as
escravizadas na luta por liberdade, bem como, as experiências e trajetórias da liberdade
negra no Goyaz oitocentista, de modo que até hoje, o processo de emancipação na
província seja atrelado à narrativas e usos do passado “que mantém a ideia de abolição
como fruto apenas do abolicionismo urbano e letrado, eliminando a atuação de escravos,
libertos e libertandos da arena política do movimento de superação da escravidão”
(GOMES; MACHADO, 2015, p. 23). A respeito desse horizonte de pesquisa,
Albuquerque afirma que,
O desafio é atentar para as especificidades do desmantelamento do
escravismo no Brasil, assim como para a dinâmica da sociedade recém
republicana, tentando compreender a redefinição de lugares e
hierarquias, fundadas em critérios raciais, naquele ambiente de falência
das seculares formas de diferenciação social: senhor- escravo; súditorealeza (ALBUQUERQUE, 2010, p. 100).

Trabalhos como o de Moraes (1974) caracterizam-se por um tom carregado de
saudosismo em relação as ações da família Bulhões, destituindo todo o agenciamento da
população negra no processo histórico de conquista e ampliação da liberdade, chegando
a afirmar que a escravização na capital da província teria sido se encerrado antes mesmo
da assinatura da lei Áurea

Em Goiás, a lei libertou menos de 4.000 escravos, sendo que, na capital,
não os havia mais no 13 de maio, pois, por ocasião do 1º aniversário de
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morte (29 de março de 1888) de Felix de Bulhões, a Confederação que
trazia seu nome, alforriou os últimos (MORAES, 1974, p. 87).

A afirmação da autora parece não ressoar em outras localidades, pois, Silva (2011)
fazendo uso do diálogo entre documentos como o recenseamento do Brasil de 1872,
registros de compra e venda de escravizados, cartas de liberdade, inventários e processos
crimes, associados a outras fontes como a literatura memorialista, demonstra a dinâmica
da escravidão em Jatahy, o cotidiano e as lutas de escravizados para sobreviver e resistir
ao tempo do cativeiro, nos apresentando as tensões sociais que permearam o contexto dos
anos 70 e 80 do século XIX.
Outro trabalho que busca compreender os processos de negociação da liberdade
na região é a monografia Escravidão e Liberdade nos Livros de Notas de Jatahy (18721888), do historiador Lucas Rodrigues do Carmo, que analisou as cartas de alforria
registradas nos livros de notas do Cartório de Notas 1º Ofício, intentando traçar o perfil
dos/as libertos/as, destacando sexo, idade, cor e procedência, elucidando ainda, as
questões concernentes à relação entre senhores e escravizados, no que tange as estratégias
políticas de ambos na negociação da liberdade, por meio das alforrias registradas como
condicionais, sem ônus ou comprada pelo/a escravizado/a.
De acordo com o Recenseamento do Brazil de 1872, a Parochia do Divino Espírito
Santo do Jatahy era formada por um total de um mil oitocentos e quinze (1815) habitantes.
Deste número, um mil e quinhentos (1500), ou 82,6%, eram homens (820) e mulheres
(680) que compunham a população livre, ao passo que trezentos e quinze (315)
compunham a parcela de homens (168) e mulheres (147) escravizadas, o que representa
um percentual de 17,4% da população, em uma região predominantemente agropastoril e
com um mercado de subsistência.
Racializando os dados referentes a população livre arrolados no recenseamento de
1872, passamos a vislumbrar Jatahy como uma cidade expressivamente negra. A
população negra livre em Jatahy corresponde a um mil e quatro (1004) habitantes, cerca
de 55,3%. Somados os trezentos e quinze (315) escravizados/as, que representam um
percentual de 17,4% dos habitantes, chegamos ao seguinte dado: 72,7% da população
jataiense era negra nesse período, dados expressivos para uma localidade com as relações
econômicas limitadas ao comércio local/regional, e com a imigração estrangeira muito
limitada.
Levando em consideração que “em termos concretos, a liberdade alcançada com
o fim legal da escravidão teve significados diferentes para ex-escravos urbanos e rurais,
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com habilitações profissionais ou “de roça”, homens ou mulheres” (RIOS; MATTOS.
2004, p.173), podemos fazer algumas inquirições em relação ao exercício de liberdade
para a população negra livre jataiense na vigência da instituição escravista, bem como,
para a população negra emancipada no período do pós-abolição.
Quem foram esses/as sujeitos/as? Seriam os/as negros/as livres coadjuvantes no
cotidiano jataiense? O número expressivo da população negra livre, ainda em 1872, nos
instiga a pensar outros caminhos, questionando, por exemplo, quais atividades
econômicas esses/as sujeitos/as desenvolviam? Quais redes de sociabilidade eles/as
forjaram no sertão goiano? Quais foram os agenciamentos dessa parcela da população?
Como

experenciaram

o processo

de

encaminhamento da liberdade? Esses

questionamentos prévios surgem por que levamos em consideração que
A liberdade e seus significados – para ex-escravos, ex-africanos livres,
libertos por alforria, ingênuos (nascidos no pós-1871), tutelados e para
a população de livres e pobres em geral – foram constantemente
redefinidos. Por um lado, pelo imaginário e pelo desenho de uma
sociedade projetada para se tornar “civilizada” e “igualitária” com o
advento da República e, por outro, por experiências históricas
concretas, vivenciadas em áreas urbanas e rurais do Brasil entre o
último quartel do século XIX e a primeira metade do século XX, nas
quais valores como igualdade e cidadania foram cotidianamente
contestados (GOMES; CUNHA, 2007, p. 9).

Pensando as relações de poder e as práticas políticas que se debruçaram a construir
uma identidade regional moderna para Goiás, que se integrava de forma definitiva ao
nacional na primeira metade do século XX, como se deu o que Florestan Fernandes (2008)
de forma ampla, categoriza como integração do negro na sociedade de classes no Brasil
moderno? Haja vista que Clovis Moura (1983) argumenta que no período do pósabolição, “o negro ex-escravo, é acionado nesses movimentos de mudanças social e
política, participa desses movimentos, mas é preterido, alijado pelas suas lideranças”
(MOURA, 1983, p. 125).
A respeito dos novos olhares para o processo de emancipação e do pós- abolição,
a historiografia tem buscado historicizar a agência social da população negra livre e dos
libertos na construção das sociedades pós-abolição, “questionando em que medida o
evolver das sociedades que atravessaram este processo foi também moldado pelas ações
da gente negra” (RIOS; MATTOS, 2004, p. 191).
Levando ainda em consideração que “vivendo numa sociedade escravista, por
óbvio, não importava o caminho tomado, uma pessoa negra livre sempre seria interpelada

744

pelos assuntos e espaços do escravismo” (PINTO, 2018, p. 184), quais os lugares sociais
reservados para a população negra livre e as condições de cidadania previstas durante o
escravismo e no pós-abolição? “As discussões sobre mobilidade espacial têm ocupado
posições de destaque nas abordagens historiográficas sobre o devir do mundo rural do
sudeste escravista e pós-emancipação” (RIOS; MATTOS, 2004. p. 178), mas quais são
as trajetórias de liberdade possíveis para Jatahy? De que forma a vigência da escravidão
e a precariedade da liberdade desses/as sujeitos/as estruturaram o chão da história
jataiense nos oitocentos e em parte da primeira metade do século XX?
Questionar as noções de “região” e “fronteira”, tal qual aparecem num
mapa geopolítico que localiza áreas e personagens, compondo um
retrato dos impactos produzidos pela Abolição no país, nos parece o
primeiro passo em direção a uma ampliação dos estudos sobre a pósemancipação. Ao relativizar o recorte regional e deslocar o eixo político
tradicionalmente proposto para pensar a Abolição e a “transição”,
[surgem] outros aspectos de significação nos quais a liberdade tenha
sido (re)interpretada na experiência (GOMES; CUNHA, 2007, p. 9).

Trata-se, portanto, de rever as clássicas relações entre escravidão, racialização e
cidadania, em realidades locais e regionais bem diversas dos grandes centros nacionais.
Tal esforço depreende-se da necessidade de recuperar a historicidade dos diferentes
processos de desestruturação da ordem escravista, seja no que se refere às “relações de
trabalho, às condições de acesso aos novos direitos civis e políticos para as populações
libertas, de forma a conseguir historicizar também as formas de racialização das novas
relações econômicas, políticas ou sociais” (RIOS; MATTOS, 2004, p. 191).
Partindo da concepção de Jacques Le Goff em História e Memória, de que “o
documento não é qualquer coisa que fica por conta do passado”, mas que se constituiu
enquanto “um produto da sociedade que o fabricou segundo as relações de força que aí
detinham o poder” (LE GOFF, 2003, p. 536), reconhecemos que a escrita da história do
sudoeste goiano durante o século XX esteve ao encargo de pessoas com diferentes
formações, mas que tinham um interesse comum: elaborar narrativas que contassem
importantes capítulos da história goiana, uma tarefa que fazia parte da vivência intelectual
desses homens [e mulheres] letrados[as] (SILVA, 2015, p. 120).
Tais constatações são de grande valia pois o texto literário nos dá indícios, suscita
indagações, expõe o imaginário, abordando questões que outras fontes podem silenciar,
pois o discurso literário, de acordo com Pesavento “é o suporte necessário para que o
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olhar do historiador se oriente para outras tantas fontes e nelas consiga enxergar aquilo
que ainda não viu” (PESAVENTO, 2006, p. 8), e desta forma,

A literatura permite o acesso à sintonia fina ou ao clima de uma época,
ao modo pelo qual as pessoas pensavam o mundo, a si próprias, quais
os valores que guiavam seus passos, quais os preconceitos, medos e
sonhos. Ela dá a ver sensibilidades, perfis, valores. Ela representa o real,
ela é fonte privilegiada para a leitura do imaginário. Porque se fala disto
e não daquilo em um texto? O que é recorrente em uma época, o que
escandaliza, o que emociona, o que é aceito socialmente e o que é
condenado ou proibido? Para além das disposições legais, ou de códigos
de etiquetas de uma sociedade, é a literatura que fornece os indícios
para pensar como e por que as pessoas agiam desta e daquela forma
(PESAVENTO, 2007, p. 50).

O viajante Oscar Leal, que realizou expedição em Goiás na segunda metade do
século XIX, também descrevendo capítulos da história goiana, passou pela região de
Jatahy no ano de 1885, descrevendo o lugar como magnífico e superior a outras
localidades da província. O seguinte trecho de Viagem as Terras Goyanas (1982), nos dá
uma dimensão da percepção do viajante

O Jatahy comquanto seja uma povoação tão recente que ainda tem a
ventura de abrigar vivos os seus fundadores, é hoje uma villa notável
pelos seus edificios publicos e particulares, construídos por mãos
hábeis, e pelo magnifico local em que se acha situada.
[...] Devido aos seus importantes creadores que a circundam, Jatahy
progride sensivelmente, sem necessitar de pedir protecção aos cofres do
estado, que no entanto se locupletam em parte com o seu auxilio. O
Jatahy compõe-se de uma rua e duas praças, que apresentam movimento
unicamente, durante as festas religiosas ou populares.
[...] Comquanto menor que o Rio Verde, é superior por vários motivos,
pois os homens ricos do Jatahy são mais patriotas e comprehendem
melhor o alcance das cousas (LEAL, 1982, p. 193-194).

Oscar Leal ao dar ênfase para a atuação dos “fundadores” de Jatahy, que
“comprehendem melhor o alcance das cousas”, restringe o cotidiano jataiense as ações de
um grupo de homens ricos. Entrecruzando a narrativa do viajante com o Recenseamento
do Brazil de 1872, podemos lanças questionamentos que nos permitem complexar e
sobretudo racializar o cotidiano desse povoado. Primeiro, seriam estes homens ricos os
mesmos que possuíam mãos hábeis para a construção dos edifícios do povoado? Ou estes
serviços de construção foram desenvolvidos pela população pobre e negra? Se o espaço
de convívio urbano é limitado, supomos que os espaços rurais sejam palco das relações
de trabalho, poder e sociabilidade. Para além dos sujeitos nomeados por Leal, atuariam
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nesse espaço rural parte da população negra livre e a escravizada, identificáveis no censo
de 1872?
Basileu Toledo França pesquisador, escritor, educador, dentre outras ocupações
exercidas (CARVALHO; VIANA, 2017) é um dos expoentes da escrita da história
autodidata sobre Jatahy. Ao publicar Pioneiros (1954), “com o propósito único de
preservar documentos, pôr em relevo homens e mulheres admiráveis, contar enfim a luta,
as alegrias e as tristezas dos nossos primeiros, sem esquecer a contribuição dos humildes
e obscuros negros” (FRANÇA, 1995, p. 10), o autor constrói representações acerca do
cotidiano jataiense oitocentista, tangenciando questões acerca das categorias progresso,
cidadania, racialização e racismo.
De acordo como o memorialista, com a chegada na notícia da abolição da
escravidão, “o espírito de apreensão dos escravistas tomou conta do povo, que temia os
negros fora do trabalho na gleba, no engenho e na criação de gado.” “Preto que trabalha,
quando num borra na entrada suja na saída – diziam– calcula sem ocupação, sôlto por aí.”
(FRANÇA, 1995, p. 221). Os homens que “comprehendem melhor o alcance das cousas”
descritos por Oscar Leal (1982), na obra França (1954) travam o seguinte diálogo ao se
questionarem em relação os caminhos da liberdade negra:
– Serafim, a gente carece termina a cadeia o quanto antes.
– A modo de que, coronel?
Quis saber o ouro-pretano, na sacada de ferro do sobrado, onde
conversavam à noitinha.
– A princesa dona Isabel deu liberdade pros negro e o xadrez vai ser
pequeno prá botá os vadio.
– Nem me diga, essa muler tá regulando não: o bicho só sabe trabalhar
debaixo do chicote de branco! Tem que mudar a tal lei, não-dá-certo
(FRANÇA, 1995, p. 220).

Quais as tensões sociorraciais experienciadas em Jatahy com o fim da escravidão?
Ao nos atentarmos para as questões de raça e classe na narrativa memorialista de Basileu
Toledo França, os homens e mulheres admiráveis, brancos/as, posseiros/as de terras na
Jatahy oitocentista, vislumbravam apenas o escravismo e a privação da liberdade por meio
da justiça como os únicos espaços sociorraciais reservados para a população negra.

O que essa nossa dificuldade ou incapacidade de pensar a presença
negra a partir do lugar da liberdade tem a dizer sobre a experiência
nacional? Se os negros livres e libertos eram tantos, por que não
conseguimos enxerga-los com facilidade em nossas projeções sobre o
passado? (PINTO, 2018, p 181).
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Narrativas que atribuem a abolição da escravidão no Brasil as ações redentoras da
princesa Isabel também corroboram para a perpetuação de um passado sem a participação
política das populações negras nos rumos da nação. Além disso, naturalizarmos que o
exercício da liberdade pelos emancipados interferiu diretamente no aumento de práticas
criminosas, associando metaforicamente “a saída da senzala com destino direto para a
cadeia”, é violentar sobremaneira sujeitos que encarnam, com suas vidas, “uma memória
ancestral, o processo tortuoso de construção da identidade, os enfrentamentos com o
racismo e a discriminação, a tomada de consciência individual e da dimensão política e
coletiva desse processo” (CARNEIRO, 2006, p. 150-151).
Oscar Leal (1982) e Basileu Toledo França (1954), salvaguardado o
distanciamento temporal, as conjunturas e intencionalidades na construção de suas
narrativas (CHARTIER, 1990) “vistas de cima” sobre a Jatahy oitocentista, transformamse em vestígios desse mesmo passado jataiense, só que interpelados por uma história vista
de baixo, buscando os sujeitos comuns, as contradições do cotidiano, os limites e
possibilidades de exercício da liberdade, cidadania e das tensões raciais no contexto de
desagregação do escravismo e constituição de um Goiás em vias de modernização.
Compreendemos que o literário é histórico, representam formas diferentes de
dizer o real. Ambos são representações construídas sobre o mundo e que traduzem
sentidos e significados inscritos no tempo (PESAVENTO, 2006). Na concepção do
historiador francês Roger Chartier, as representações sociais são sempre determinadas
pelos interesses dos grupos que as forjam, não são neutras, ou seja, produzem estratégias
de dominação.

As percepções do social não são de forma alguma discursos neutros:
produzem estratégias e práticas (sociais, escolares, políticas) que
tendem a impor uma autoridade a custa de outros, por elas
menosprezados, a legitimar um projeto reformador ou a justificar, para
os próprios indivíduos, as suas escolhas e condutas. Por isso esta
investigação sobre as representações supõe-nas como estando sempre
colocadas num campo de concorrências e de competições cujos desafios
se enunciam em termos de poder e de dominação. As lutas de
representações têm tanta importância como as lutas econômicas para
compreender os mecanismos pelos quais um grupo impõe, ou tenta
impor, a sua concepção do mundo social, os valores que são os seus, e
o seu domínio. (CHARTIER, 1990, p. 17).

Nesse sentido, como aponta Pesavento (2012), a categoria representação gera
condutas, práticas e sentidos a realidade social.
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As representações construídas sobre o mundo não só de colocam no
lugar deste mundo, como fazem com que os homens percebam a
realidade e pautem a sua existência. São matrizes geradoras de condutas
e práticas sociais, dotadas de força integradora e coesiva, bem como
explicativa do real. Indivíduos e grupos dão sentido ao mundo por meio
das representações que constroem sobre a realidade. (PESAVENTO,
2012, p. 39).

Leal (1982) e França (1954) nos apontam brechas para buscarmos outras histórias,
que não as de harmonia, benevolência, linearidade e democracia racial na construção de
Jatahy nos anos finais dos oitocentos e início do século XX. Os espaços do escravismo
foram analisados por Silva (2011) e Carmo (2018), nos resta questionar o jogo da
dissimulação (ALBUQUERQUE, 2009) envolto nos caminhos da emancipação, bem
como as possiblidades de exercício ou restrição da cidadania negra na Jatahy do pósabolição, haja vista que “referindo-se a Jataí, uma das mais importantes cidades do
sudoeste, o periódico [Lavoura e Comércio] acentuava: "Jataí hoje (1931) é uma cidade
moderna cheia de conforto, podendo ser apelidada, sem exagero, a princesa do
sudoeste”” (CHAUL, 2015 p.191) (grifo meu).
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PATRIMÔNIO E DESPROTEÇÃO: A ANULAÇÃO DO
TOMBAMENTO E A DEMOLIÇÃO DA MANSÃO MATARAZZO

Lucas Santana Coelho Fonseca380
RESUMO: O artigo que se segue possui como objetivo elaborar alguns questionamentos
presentes na minha dissertação de mestrado, especialmente ao desenvolver reflexões a
respeito do destombamento de bens culturais. Para tanto, será analisado o caso de
demolição e anulação do tombamento da Mansão, ou Vila, Matarazzo, localizada na
Avenida Paulista, no município de São Paulo/SP. Após tentativas de tombamento
estadual, o município, através do Conpresp (O Conselho Municipal de Preservação do
Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da Cidade de São Paulo), consegue o
tombamento do edifício, mas que é revertido anos depois pela justiça. Para fundamentar
o estudo, serão utilizados os dois processos do órgão preservacionista municipal que
tratam da preservação do edifício, bem como teóricos que debatem o caso, o patrimônio
paulista e a dinâmica dos bens culturais. Pretende-se, utilizando o caso exposto,
desenvolver questões frágeis que permeiam as políticas relacionadas ao patrimônio
cultural, e enfatizar a relevância que os bens culturais não preservados possuem para a
compreensão da dinâmica patrimonial.
Palavras-chaves: Patrimônio Cultural, Destombamento, Mansão Matarazzo.
Introdução
As políticas relacionadas à preservação do patrimônio cultural material no Brasil
adotam, desde sua formação, o ato de tombamento como ferramenta substancial para a
proteção dos objetos patrimonializados. Amparadas no Decreto-Lei 25/37, as instituições
preservacionistas acabaram se embarrando, no decorrer dos anos, com uma série de
obstáculos provenientes da prática em questão, entre eles os embates simbólicos, a
pressão imobiliária, a pouca ou nula participação da sociedade, e as demolições ou
degradações.
É válido ressaltar que os conflitos são inerentes aos bens culturais, essencialmente
por estarem envolvidos em disputas de poder. Contudo, as perdas de materializações
contempladas por ações protecionistas refletem uma frágil e pouco eficaz política de
tombamento. É nesse sentido que o artigo caminhará ao analisar o caso de demolição da
Mansão Matarazzo, em 1996, após sucessivas tentativas de tombamento entre as décadas
de 1970 e 1990. O imóvel, localizado na Avenida Paulista, número 1230, na cidade de
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São Paulo/SP, hoje abriga um shopping center, inaugurado em 2015: o Shopping Cidade
São Paulo.
Ao longo das tentativas de proteção, dois órgãos preservacionistas receberam
solicitações para o tombamento do edifício. O primeiro deles, ainda em 1975381, foi o
Condephaat (Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e
Turístico do Estado de São Paulo). O segundo foi o órgão preservacionista municipal, o
Conpresp (Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e
Ambiental da Cidade de São Paulo), em 1989. Embora os processos estaduais não tenham
resultado em ações protecionistas efetivas, o município de São Paulo realizou o
tombamento do edifício em 1989, com o intuito de se construir ali o Museu do Trabalho
e Casa de Cultura ao Trabalhador.
Para embasar a pesquisa, foram analisados os dois processos382 referentes ao
tombamento municipal do edifício. O primeiro deles, de 1989, trata-se de um processo
convencional de tombamento para a edificação. O segundo, de 2010, refere-se ao
cancelamento do tombamento, 14 anos após sua demolição.

A residência da família Matarazzo e a Avenida Paulista

A primeira solicitação para a construção do imóvel ocorreu em 1896, a pedido de
Francisco Matarazzo – italiano e industrial que chegou ao Brasil como imigrante em 1881
e se instalou em São Paulo em 1890. A partir de sua chegada ao estado, até meados do
século XX, Matarazzo se consolidou como um dos maiores industriais do país, e suas
fábricas, em 1911, já eram denominadas de IRFM (Indústrias Reunidas Francisco
Matarazzo). Nesse período, a Avenida Paulista era palco dos maiores casarões da cidade,
servindo como residência para cafeicultores e industriais.
Com o crescimento das IRFM, não tardou para que Francisco Matarazzo se
tornasse um símbolo da industrialização paulista e brasileira. Após sua morte, em 1937,
seu filho Francisco Matarazzo Jr. assumiu o controle das empresas, dando
prosseguimento ao empreendimento familiar. Em 1940, ocorreu a última reforma do
edifício, responsável pelas mudanças estéticas que perduraram até sua demolição.
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A respeito dos estudos para proteção estadual, vale destacar que em 1976 houve um pedido de reanálise
da solicitação do ano anterior. Em 1982, ocorreu a segunda solicitação para proteção, seguida de uma
terceira, em 1988. Em todos os casos, os pedidos para tombamento foram negados.
382
Processos nº 1989-0.002.581-3 e nº 2010-0.038.283-0.
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Foto 1: Mansão Matarazzo, 1990.

Fonte: Mônica Zerattini/Estadão.383

Segundo d’Alessio, Soukef Júnior e Albarello (2002), após o fim da Segunda
Guerra Mundial, o cenário da Avenida Paulista começou a ser alterado devido à
verticalização da paisagem. Destarte, os imóveis residenciais passaram, gradativamente,
a serem substituídos pelos grandes edifícios e arranha-céus. A alteração da ambiência é
reforçada pelos autores ao relembrarem que o aspecto residencial da avenida perdurou
somente até o fim da década de 1950.
Logo, a transformação da paisagem despertou, a partir da década de 1960, uma
crescente valorização imobiliária dos lotes na avenida. Paralelamente, as discussões em
torno da preservação de tais edifícios também começaram a permear entre as chamadas
“elites intelectuais”. A preocupação em torno da permanência e ressignificação desses
espaços atinge novos patamares com a criação do Condephaat, em 1968. A partir de 1970,
o órgão estadual realizou uma série de estudos para eventual proteção dos casarões, como
foi o caso da Mansão Matarazzo. Entretanto, tais estudos geralmente eram acompanhados
de negativas dos relatores dos processos.
As razões para o Condephaat não se atentar ao iminente risco de demolição das
casas é alvo de crítica por parte de pesquisadores de diferentes áreas que debatem o
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patrimônio cultural. A historiadora Marly Rodrigues (1994) caracteriza os anos iniciais
da instituição pelas suas dificuldades técnicas, metodológicas e administrativas. Como
consequência, a autora afirma que o órgão iniciou suas atividades com uma estrutura
pouco eficaz (1994:71).
A fragilidade do órgão estadual durante sua formação é ainda evidenciada nas
sucessivas descaracterizações e/ou demolições dos casarões da Paulista durante processos
de estudo de tombamento. Rodrigues destaca esses casos ao expor que

vários são os exemplos de desrespeito às determinações legais que
respaldavam as ações protetivas do Condephaat, resultando na
destruição de exemplares de importância mesmo quando em estudo
de tombamento, sem qualquer consequência para os infratores.
(RODRIGUES, 1994, p. 72)

Vale ressaltar que os estudos citados pela autora dizem respeito aos tombamentos
de caráter provisório – ou preventivo. Nesses casos, o bem estudado é protegido seguindo
os mesmos critérios de uma proteção definitiva. Ao fim dos estudos, o Conselho delibera
se o imóvel não será protegido pelo ato administrativo, e consequentemente liberado dos
efeitos legais do ato administrativo, ou se assumirá o caráter de bem tombado com
inscrição em algum dos Livros do Tombo.
Na segunda tentativa de proteção da Mansão Matarazzo, em 1982, foram
elencados outros 31 imóveis384 da Avenida Paulista para eventual tombamento. Segundo
os arquivos municipais do Conpresp, durante segundo o processo estadual, vários foram
os imóveis tombados provisoriamente que acabaram demolidos ou descaracterizados sem
a conclusão do processo. Neste sentido, é possível exemplificar as afirmações de
Rodrigues ao relacionar os desrespeitos às determinações legais da proteção dos bens
culturais com uma política e estrutura do Condephaat que foi apática ao não punir os que
tentaram, e conseguiram, escapar de uma eventual política preservacionista.
Ao final do processo de 1982, apenas três imóveis foram elegíveis pelo
Condephaat, sendo descartados os 29 demais – dentre eles a Mansão Matarazzo. Contudo,
não me atentarei aqui às razões que levaram a instituição a não preservar tais edifícios,
pois estas serão discutidas na própria dissertação. O foco deste artigo é analisar o
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Além da casa dos Matarazzo (nº 1230), os seguintes imóveis também passaram por estudo para proteção:
nº 37, 91, 149, 227, 283, 393, 498, 510, 522, 542, 548, 709, 867, 1079, 1125, 1230, 1405, 1811, 1919, 1941,
2295, 2440, 2465, 2485, Capela do Colégio São Luiz, 412, 486, 1048, 2424, 2277, 1373 e 329.
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despreparo das políticas de tombamento em relação à perda de determinadas
materializações.
Durante a década de 1980, a Vila Matarazzo sofreu uma série de implosões.
Ignorando os ditames do Decreto-Lei 25/37, os proprietários tentaram demolir o edifício
e inviabilizar a proteção. Como não houve punição por parte do Condephaat, os herdeiros
da Mansão tentaram derrubar o imóvel por mais de uma vez. Esse fato é reforçado através
de notícias veiculadas nos maiores jornais de São Paulo – como a Folha de São Paulo, o
Estado de São Paulo e a Veja.
Com o fim do estudo de 1982, o Condephaat reabriu o pedido de tombamento seis
anos depois, em 1988. Embora o final da década de 1980 tenha sido marcado por avanços
e mudanças na estrutura do órgão, a solicitação para que se protegesse o imóvel seguiu
da mesma negativa das anteriores: os imóveis residenciais da Avenida Paulista haviam
perdido o caráter de conjunto. Um ano depois, a Prefeitura de São Paulo emplacou uma
disputa direta com os herdeiros de Francisco Matarazzo ao tombarem e desapropriarem
o edifício.

Conflito entre poderes

Em 1989, Luiza Erundina, eleita no ano anterior pelo Partido dos Trabalhadores
(PT), assume a prefeitura de São Paulo e lança, em abril do mesmo ano, o projeto para o
tombamento da residência dos Matarazzo e a construção de uma Casa de Cultura do
Trabalhador e Museu do Trabalhado no local. Após tombado provisoriamente em 10 de
abril de 1989, a ação imediata do município em proteger o edifício veio um dia após uma
nova tentativa de implosão do imóvel. O processo municipal também esteve
acompanhado de narrativas que corroboraram a demolição do edifício: acusava-se a
petista eleita de querer invadir e acabar com a propriedade privada, de dar espaço a um
museu ao invés de shoppings centers ou demais empreendimentos comerciais, de se tratar
de uma casa com arquitetura fascista385, de ser um imóvel que, caso tombado, traria
prejuízos econômicos ao município, entre outros.

385

A relação entre o casarão e o fascismo foi determinante para que o imóvel não fosse considerado
“cultural”. As estreitas relações que Francisco Matarazzo, Francisco Matarazzo Jr., e o arquiteto
responsável pela última grande reforma da casa, Marcello Piacentini, tinham com Mussolini deu à casa a
característica de “edifício fascista”, ou imóvel com “arquitetura fascista”. Em 2013, o engenheiro João
Mascarenhas Mateus questiona a autoria do projeto de reforma da mansão, realizado em 1940, e o atribui
ao italiano Tomaso Buzzi. Embora a pesquisa de Mateus possibilite novas interpretações sobre a relação

756

As ideias contrárias à preservação do bem encontravam respaldo nos veículos de
informação. Coli (1991) reafirma a presença da mídia ao relatar que as ações criminosas
contra a casa eram estimuladas, e os “atos de vandalismo” não eram condenados
(1991:88). Para além das qualidades arquitetônicas do edifício, os ataques ao casarão
tomaram proporções políticas para atingirem a figura de Erundina.
A disputa pelo futuro do bem então se estabeleceu entre grupos que detinham o
poder. De um lado, uma das famílias mais ricas e influentes de São Paulo e do Brasil
durante o século XX; do outro, o poder público representado pela prefeita Luiza Erundina
e a Secretária de Cultura, Marilena Chauí. Cabe aqui levantar a reflexão a respeito da
mínima participação que a sociedade civil teve nos processos de tombamento. As pessoas
ouvidas durante o conflito eram geralmente expostas nos jornais e revistas, apenas
reforçando a opinião de determinado veículo. Não há no processo municipal, por
exemplo, a presença dos trabalhadores que seriam representados pelo Museu e Casa de
Cultura, conforme o projeto de novo uso para a mansão.
Outro ponto a ser questionado é a seleção da residência para abrigar uma
instituição cultural. Não é novidade que as práticas patrimoniais priorizam personalidades
consideradas grandiosas para simbolizar momentos específicos da história. No caso em
questão, o Conde Francisco Matarazzo surge como símbolo da industrialização, além de
que sua residência seria utilizada como representação dos trabalhadores de suas
indústrias. Por mais que se presume as intenções do governo municipal em desafiar certas
hierarquias de poder, me questiono até que ponto esses trabalhadores se conectariam com
o edifício. A partir do momento em que a população não é ouvida durante a
patrimonialização de determinada materialidade – seja ela tangível ou intangível –, é
estabelecido um conflito muitas vezes autorreferencial, sem o devido cuidado em ouvir
aqueles que, direta ou indiretamente, estão envolvidos simbolicamente com a
ressignificação do bem.
Há de se considerar também a urgência relatada no processo de tombamento
municipal: a Mansão Matarazzo e sua área verde corriam risco iminente de demolição.
Contudo, mesmo com o tombamento definitivo, realizado em 1990, o processo não
obteve participação popular. Atualmente, embora a atuação das comunidades na
patrimonialização de bens culturais tenha avançado graças às ações do patrimônio
imaterial, as políticas patrimoniais ainda carecem do desapegado ao que Smith (2006)
do imóvel com o fascismo, meu interesse está centrado em analisar a associação que a residência teve com
Piacentini, pois, à época do tombamento, foi quem ficou associado ao casarão e ao fascismo.
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denominou de “discurso autorizado do patrimônio”. Segundo a autora, o discurso dos
especialistas segregou as pessoas que possuem “autoridade” para falarem sobre o assunto
das que não possuem. Destarte, por mais que aqueles não pertencentes ao grupo
especialista tenham direito a opinar sobre o patrimônio, suas considerações acabam
perdendo poder de impacto e decisão.
As reflexões de Smith me remetem a um dos problemas centrais que fragilizam as
políticas patrimoniais: se as comunidades locais não conseguem estabelecer um diálogo
transparente e suficiente com as políticas estatais, como esperar delas um reconhecimento
e zelo por tais bens culturais? Em paralelo, o distanciamento entre sujeito e objeto
patrimonializado propicia a degradação do patrimônio. Por mais eficiente que seja a
atuação de um órgão preservacionista, a ausência do apoio da sociedade civil faz com que
o bem cultural perca o sentido enquanto patrimônio e que as descaracterizações,
degradações, demolições e destombamentos se tornem ainda mais possíveis.

O patrimônio e a perda
Por outro lado, não apenas do vínculo entre indivíduo e patrimônio se mantém um
bem cultural. No caso da Mansão Matarazzo, sua demolição evidencia uma política
patrimonial fragilizada e refém das relações de poder. O imóvel foi protegido através da
Resolução 01/90, do Conpresp, datada de 15 de março de 1990. Em 03 de setembro do
mesmo ano, a prefeita Luiza Erundina homologa a referida resolução e em 18 de outubro
a decisão pelo tombamento foi averbada no 4º Cartório de Registro de Imóveis de São
Paulo.
No ano anterior, ocorreu também a desapropriação do imóvel. Através do Decreto
27.727, de 11 de abril de 1989, a residência foi declarada como de utilidade pública para
a implantação da Casa de Cultura ao Trabalhador e Museu do Trabalho. A família
herdeira, em oposição ao tombamento, conseguiu estender o processo por mais alguns
anos. Ao fim do mandato de Erundina, em 1992, o projeto para uso cultural do lote não
foi efetivado, mas a residência permanecia tombada. Em 1993, o prefeito Paulo Maluf,
desinteressado na proteção da mansão, não deu prosseguimento ao projeto da gestão
anterior.
Já abandonada e com sua estrutura física comprometida após as sucessivas
implosões, a residência teve sua proteção anulada judicialmente em 1994. Esse fato evoca
uma das mais árduas realidades das políticas patrimoniais: o ato de destombar. Para além
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da política ineficiente, o cancelamento de imóveis protegidos ainda é um tema pouco
discutido, embora sua presença seja recorrente.
Não me compete analisar a legalidade do chamado destombamento. Entretanto,
as considerações de Paulo Nogueira (2019) a respeito do assunto auxiliam a forma como
esses procedimentos poderiam ser guiados. Para o autor,
(...) importa mais uma vez dizer que da mesma forma que a comunidade
valorou culturalmente determinado bem, e com isso resultou no ato de
tombamento, deve recair nela também o direito de opinar se tal protetiva deve
ser retirada, seja por razão de erro na escolha, seja por razão de aplicar uma
proteção mais prudente com o contexto socioeconômico da própria
comunidade e das necessidades locais em que o bem está inserido. É essencial
dar ao destombamento pelo menos o mesmo procedimento adotado quanto ao
processo de tombamento, e acrescentar a participação popular nesse processo,
indo além do corpo técnico existente nos Conselhos de Patrimônio Cultural
(2019:132).

As afirmações de Nogueira dialogam com o ato de destombar relacionado a uma
revisão do próprio tombamento; a comunidade, em teoria inserida no processo de
proteção, deveria também se fazer presente no seu cancelamento. Quando monumentos
começam a serem contestados, como é o caso das estátuas de bandeirantes386, existe a
participação e legitimação popular pela manutenção de tais objetos.
No caso do Mansão, a comunidade não esteve diretamente envolvida. Nota-se,
desde o princípio, uma política frágil que dificilmente se sustentaria com o passar dos
anos. Ademais, as argumentações para que o tombamento fosse cancelado também
revelam a pouca sensibilidade que o poder judiciário teve ao lidar com certas questões
sobre o caso. Através do processo municipal de 2010387, foi possível visualizar o
documento judicial que cancelou a proteção. Dentre os argumentos que justificassem a
anulação, o relator designado, desembargador Corrêa Vianna, alegou que o tombamento
fora realizado por motivações políticas, configurado por ele como uma “mesquinha
vingança” da ex-prefeita contra as elites dominantes. Também afirmou que os
documentos presentes no processo – e, nesse caso, fazendo referência aos argumentos dos
herdeiros – atestavam “cabalmente” que o imóvel não apresentava nenhum valor
histórico, arquitetônico, cultural, ou de outra natureza que justificasse sua proteção. Para
o relator, o processo não teve instruções técnica, o que gera dúvidas, pois, embora sem
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Para mais informações, ver: WALDMAN, Thais Chang. Os bandeirantes ainda estão entre nós:
reencarnações entre tempos, espaços e imagens. Ponto Urbe, dezembro, 2019. Disponível em:
https://doi.org/10.4000/pontourbe.7346. Acesso em 15/09/2020.
387
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO; DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO
HISTÓRICO. Revogação de tombamento pelo CONPRESP. São Paulo, datiloscrito, 2010. (Arquivo
CONPRESP, caixa n. 28, Processo nº. 2010-0.038.283-0).
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participação popular, o dossiê municipal é permeado de análises técnicas que embasavam
o valor simbólico do imóvel.
Ainda segundo o desembargador, os “humildes”, ou “trabalhadores”,
referenciados no projeto da Casa de Cultura e Museu, iriam preferir no local serviços
essenciais, como de educação, saúde e transporte – reitero que, atualmente, o lote abriga
mais um shopping center na avenida. Vale ressaltar que a fala do jurista presume a
vontade de uma classe popular, representada apenas por suposições de determinado grupo
a fim de reforçar o discurso autorreferencial.
Outro tópico abordado no documento foi o fato do Condephaat ter anteriormente
alegado ausência de valor histórico para o imóvel. Pela lógica equivocada, o
entendimento do órgão estadual prevaleceria em relação ao municipal. Contudo, sabemos
que cada ente federativo possui suas próprias normas e critérios para seleção de bens
tombados e que não há uma hierarquia eles. Por fim, o texto, que ainda contém frases
como “extremista de esquerda” e “políticos despreparados” – em referência indireta à
gestão petista –, não estaria demonstrando indícios de “vingança” política, tão criticada
pelo próprio relator?
Sem estudos e embasamentos técnicos, a ação judicial se colocou favorável aos
herdeiros. Com dois votos contra um, o tombamento do edifício foi anulado. Dois anos
depois, em 1996, a Vila Matarazzo acabou demolida e seu lote passou a funcionar como
estacionamento até a construção do Shopping Cidade Paulo em 2015. Desde o início dos
processos para proteção do imóvel, ainda na década de 1970, o lote do casarão já era
considerado um dos mais caros do país, revelando a impotência que a política patrimonial
teve em relação à especulação imobiliária.
Embora o destombamento não tenha partido do próprio órgão que realizou a
proteção, diversos são os casos em que o Conpresp revogou o tombamento de edificações.
Zanirato (2011) aponta um levantamento efetuado no mesmo ano da publicação de sua
obra, que registra 19 bens destombados pelo Conselho municipal, sem levar em
consideração aqueles que tiveram a anulação por meio da justiça. Para a autora, “a
incidência de bens destombados é um indicativo da fragilidade das medidas destinadas a
proteger os bens considerados patrimônio cultural e da importância da ‘exigência
indeclinável do desenvolvimento econômico social’” (2011:196-197). Ao anular a defesa
de patrimônios culturais, assume-se que a política de proteção não foi capaz de lidar com
a preservação do patrimônio em questão. Dessa forma, as demolições e degradações
adquirem novos significados ao exporem as vulnerabilidades das dinâmicas patrimoniais.
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Considerações finais

Analisar a preservação do patrimônio cultural no Brasil envolve refletir sobre o
que está sendo mantido em cada época. Segundo Arantes (1984), a preservação é um
trabalho seletivo que envolve tanto a manutenção de determinados bens e sua
permanência através do tempo, quanto a destruição e o esquecimento de outras
materializações. Logo, analisar a dinâmica patrimonial requer perceber que ela se dá no
tempo presente. Em cada momento, opta-se por manter, ou não, certos objetos culturais.
Essa perspectiva possibilita novos caminhos para se pensar o patrimônio, pois
também direciona o olhar para aquilo que, em certo momento, não foi contemplado por
ações protecionistas. Destarte, observar o porquê ocorre a destruição – seja ela uma
degradação ou uma demolição, entre outros – de algum patrimônio, evidencia quais os
conflitos e interesses estavam em pauta no contexto em questão, bem como as relações
de poder estabelecidas. Esse olhar amplia o entendimento da dinâmica patrimonial, de
suas vulnerabilidades, bem como das principais valorações que dominam cada sociedade.
No caso da Mansão Matarazzo, percebe-se como o patrimônio foi utilizado como
uma narrativa prejudicial à cidade que é tão marcada pelo sentimento de modernidade e
progresso. Para além da disputa simbólica e ideológica, o conflito econômico emerge
como uma força superior às demais, revelando a falta de sensibilidade e conhecimento a
respeito das políticas patrimoniais.
Embora a situação do casarão seja passível de diferentes interpretações e opiniões,
ela traz à tona como as representações simbólicas que permeiam nosso dia a dia são
pensadas e moldadas por determinadas classes e grupos. As dúbias argumentações para o
destombamento do imóvel dialogam com a fragilidade que a política patrimonial possui
em se manter quando conflitante com as elites econômicas e dominantes. Logo, pensar o
patrimônio envolve o exercício de reconhecer não apenas o que é mantido e a quem
representa, mas também as simbologias e representações que foram apagadas no decorrer
da prática patrimonial.
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JOHN DEWEY E O PENSAMENTO DA ESCOLA NOVA
Marcélia Gomes Ferreira388
RESUMO: Diante de uma sociedade em fase de transição de seu modelo econômico, político e
sem um sistema de ensino estabelecido, como se deu a influência do filósofo norte-americano
John Dewey no Movimento da Escola Nova na década de 30? O presente artigo pretende expor a
influência dos ideários de Dewey na instituição do Sistema de Ensino Brasileiro, a constituição
de sua base na instrução primária, educação secundária e ensino superior, bem como o
comprometimento do Estado na transformação da escola e a ampliação da oferta de ensino. Para
tanto, propomos ainda, compreender como as ideias de democratização do ensino alcançaram a
elite intelectual brasileira da época. Possivelmente, esses intelectuais encontraram resistências ao
modelo escola-novista importado de educação e a expectativa era de fazer da escola o meio pelo
qual a sociedade na Era Vargas fosse democratizada e transformada. Nesse sentido, a metodologia
adotada foi a revisão bibliográfica e análise documental.
Palavras-chave: Educação, Era Vargas, John Dewey, Movimento Escola-Nova.

INTRODUÇÃO
A Educação Brasileira é oriunda de um processo diversificado de escolarização,
desde o ensinamento domiciliar elitizado, espaços improvisados na casa de professores,
até internatos e colégios confessionais. Na década de 30, Vargas, ao assumir o Governo
Provisório tinha o desafio de atender às reivindicações de um grupo de intelectuais
durante a Revolução.
Depois da Primeira Grande Guerra Mundial:
...se prenunciam novos tempos: com a industrialização e urbanização,
forma-se a nova burguesia urbana; novos estratos emergentes de uma
pequena burguesia exigem o acesso à educação, mas retomando os
valores da oligarquia, aspiram à educação acadêmica e elitista e não à
técnica, considerada inferior; o operariado exige um mínimo de
escolarização, e começam a ser feitas pressões sobre o sistema para a
expansão da oferta de ensino. No entanto, a situação é grave, já que na
década de 20 o índice de analfabetismo atingia a cifra de 80%.
(ARANHA, 1989, p. 243).

Havia grande expectativa por parte da sociedade brasileira em 1930, tendo em
vista que transformações nos âmbitos político, econômico e cultural ocorreram, inclusive
a criação do Ministério da Educação e Saúde, assunto que será abordado em outro
momento. Desse modo, em 1932, o grupo de intelectuais influenciado principalmente
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pelo ideário de Dewey, a pedido do então Chefe de Estado, Getúlio Vargas, na
Conferência Nacional de Educação ao ministro da Educação e Saúde, Gustavo
Capanema, elabora novas diretrizes para a Educação, o Manifesto dos Pioneiros da Escola
Nova.
Vale ressaltar que o importado modelo escola-novista de Dewey chega ao Brasil,
por intermédio de Rui Barbosa, em 1882, um dos destacados intelectuais da elite brasileira
que atuava na defesa do federalismo, abolicionismo e na promoção dos direitos e
garantias individuais. Na época, era um modelo com influência significativa na Europa,
América e Brasil, na primeira metade do século XX, e representava a renovação do
ensino.
Esse caráter de expectativas foi exposto por Aranha (1989):
Torna-se forte a influência escola-novista, trazendo a esperança de
democratização e de transformação da sociedade por meio da escola.
Reagindo ao individualismo e academicismo da educação tradicional,
propõe-se a renovação das técnicas e a exigência da escola única,
obrigatória e gratuita. (ARANHA, 1989, p. 243).

Os intelectuais vislumbravam na ideologia de Dewey, um instrumento de
democratização do ensino e de transformação da escola, haja vista que, de acordo com
Hamze (2020), o acelerado processo de urbanização e a expansão da cultura cafeeira
promoveram o avanço da industrialização e da economia no país. E resultaram em uma
nova visão intelectual.
Para tanto, a metodologia utilizada foi a partir de fontes documentais e revisão
bibliográfica.

1- OS IDEÁRIOS DE JOHN DEWEY E O SISTEMA EDUCACIONAL
BRASILEIRO

Nesse sentido, o pensamento de Dewey que se fundamentava na convicção moral
de que “democracia é liberdade” veio perfeitamente de encontro a essa perspectiva
sonhada por personagens de seu tempo, professores, profissionais liberais e intelectuais
empenhados com o ideário comportamental que compunha a sociedade da época e não
diferente da atualidade, enfrentaram também resistências que denunciavam desde seus
primórdios, o complexo problema educacional brasileiro.
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O Brasil vivenciava um momento de rupturas, que inegavelmente também atingiu
a educação. Era a transposição de uma estrutura tradicional de trezentos e oitenta e três
anos, cujo ensino era propedêutico e enciclopédico, definido pelos integrantes da
Companhia de Jesus.
Westbrook (2010) explica que para Dewey a escola era, “antes de tudo, um
experimento sobre educação para a democracia.” Embora defendesse um programa de
estudos revolucionários, fundamentado nos impulsos e interesses das crianças, Dewey
considerava a tradição e seus processos.
Os defeitos da escola refletem e mantêm os defeitos da sociedade em
seu conjunto e eles não podem ser corrigidos sem a luta pela democracia
de toda a sociedade. A escola participará da mudança social
democrática somente se ela se aliar a algum movimento das forças
sociais existentes. Ao contrário do que antes Dewey considerava, ela
não pode constituir um veículo que possa evadir-se da política.
(WESTBROOK e TEIXEIRA, 2010, p. 31).

Percebemos que Dewey focaliza um ensino centrado no aluno, que valoriza suas
experiências obtidas em seu meio social, sem desmerecer o papel do professor, mas
colocando-o como intermediador no processo do conhecimento. Dentre outras
características do pensamento de Dewey, se destacam: a reflexão dos efeitos da
Revolução Industrial e da sociedade de massas no modelo escolar; associação do conceito
de democracia com o pensar e o fazer pedagógicos; apresentação do conceito de
experiência como o agir, mediado tanto pela razão como também pela emoção.
Hamze (2011) traduziu o pensamento de John Dewey, a respeito do papel social
da escola, que ela não podia simplesmente ser uma preparação para a vida, contudo
necessita ser a própria vida. Seu eixo norteador encontra-se no tripé vida – experiência –
aprendizagem, em que a escola é o espaço de reconstrução contínua e dinâmica da
experiência e aprendizagem, assumindo desta forma, sua função democratizadora de
equiparar as oportunidades legalmente.
A luta pela democracia tem de ser mantida em tantas frentes quantos
são os aspectos da cultura, político, econômico, internacional,
educacional, científico, artístico e religioso. O fato de termos agora de
realizar com um propósito firme, o que, no primeiro período, era mais
ou menos uma dádiva graciosa das circunstâncias, torna o problema um
problema moral a ser resolvido em bases morais. (DEWEY, 1970, p.
258-259).

Dewey (1970) acreditava que:
...a escola, como instituição, deve simplificar a vida social existente;
deveria reduzi-lo, por assim dizer, a uma forma embrionária. A vida
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existente é tão complexa que a criança não pode entrar em contato com
ela sem confusão ou distração; ou ela é dominada pela multiplicidade
de atividades que estão acontecendo, de modo que perde seu próprio
poder de reação ordenada, ou é tão estimulada por essas várias
atividades que seus poderes são prematuramente colocados em jogo...
(DEWEY, 1970, p. 79).

Essa visão de repensar a escola, bem como o processo educacional foi assimilada
e, por meio do Movimento da Escola Nova, liderado por Anísio Teixeira, a educação
brasileira estabeleceu a atividade prática e a democracia como elementos essenciais no
processo ensino-aprendizagem. Considerava que a aprendizagem se efetivava a partir do
momento em que o aluno realizava atividades associadas aos conteúdos ministrados.

1.1-

ANÍSIO TEIXEIRA E O MOVIMENTO DA ESCOLA NOVA

O educador e renomado intelectual brasileiro Anísio Spínola Teixeira conheceu
bem a realidade da escola jesuíta e, em 1924 tornou-se o Inspetor Geral de Ensino na
Bahia. Posteriormente, em 1925, conheceu os sistemas de ensino na Europa. Realizou seu
mestrado nos Estados Unidos e teve como orientador John Dewey.
Ao retornar para o Brasil, conforme Ferrari (2008), Anísio Teixeira foi nomeado
diretor de Instrução Pública do Rio de janeiro e, entre 1931 e 1935, criou uma rede
municipal de ensino, que contemplava da escola primária à universidade, com intuito de
oferecer escola gratuita para todos. Foi nomeado Secretário da Educação e Cultura do
Distrito Federal. Demitiu-se em 1936, retornando para a Bahia, pois sofreu perseguições
pelo governo de Getúlio Vargas.
No entanto, para Ferrari (2008), o pragmatismo389 de Dewey em considerar a
educação uma reconstrução contínua da experiência, motivou Anísio Teixeira a
ultrapassar seu papel de gestor das reformas educacionais e também a atuar como filósofo
da educação. O célebre educador Anísio Teixeira (WESTBROOK e TEIXEIRA, 2010)
relaciona a experiência no aspecto biológico, à reflexão, ao conhecimento e à
reconstrução, definindo-a:
No plano humano, o agir e reagir ganham mais larga amplitude, chegando não
só à escolha, à preferência, à seleção, possíveis no plano puramente biológico,
como ainda à reflexão, ao conhecimento e à reconstrução da experiência.
389

O pragmatismo é um pensamento filosófico criado, no fim do século XIX, pelo filósofo americano
Charles Sanders Peirce (1839-1914), pelo psicólogo William James (1844-1910) e pelo jurista Oliver
Wendell Holmes Jr (1841-1935). Eles se opunham ao intelectualismo, considerando o valor prático
como critério da verdade. (Disponível em: https://www.significados.com.br/pragmatismo - Acesso em:
16 de julho de 2020, às 13h27)
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Experiência não é, portanto, alguma coisa que se oponha à natureza, pela qual
se experimente, ou se prove a natureza. Experiência é uma fase da natureza, é
uma forma de interação, pela qual os dois elementos que nela entram – situação
e agente – são modificados. (WESTBROOK e TEIXEIRA, 2010, p. 14).

E, assim, o Brasil foi acompanhando o progresso dos conhecimentos da psicologia
experimental, que de acordo com Gomes (2002), o ensino da leitura não mais favoreceu
a memorização, porém deu ênfase na aquisição de conhecimentos, através da
compreensão e interpretação do leitor, com exigência não apenas da postura corporal
correta, mas sobretudo da sensibilidade.
A esses fatores, a escola, enquanto ambiente de aprendizagem, necessitava ser
repensada, inclusive sua estrutura física, diante do conceito da experiência que seria então
desenvolvido. Tendo em vista que seu mobiliário era afixado ao chão para evitar
movimentações e desordens, as lousas individuais eram utilizadas para o ensino da
escrita, seguidamente do caderno de caligrafia para a realização de atividades repetitivas.
Era um novo conceito que requeria uma reorganização desse espaço.
À discussão, Saviani (1999) enfatizou a articulação realizada pelo Movimento
da Escola Nova do ensino com o processo científico:
Na verdade, o que o movimento da Escola Nova fez foi tentar articular
o ensino com o processo de desenvolvimento da ciência, ao passo que
o chamado método tradicional o articulava com o produto da ciência.
Em outros termos, a Escola Nova buscou considerar o ensino como um
processo de pesquisa; daí por que ela se assenta no pressuposto de que
os assuntos de que trata o ensino são problemas, isto é, são assuntos
desconhecidos não apenas pelo aluno, como também pelo professor.
(SAVIANI, 1999, p. 56).

2- O PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM E O NOVO MODELO
EUROPEU DE ENSINO

Nesse viés, é possível percebermos que o ensino se fundia na estrutura do método
científico e continuava a reproduzir a ideologia dominante. Neste novo modelo, nem
todos possuíam o acesso aos conteúdos sistematizados, o individualismo do aluno passou
a ser enfatizado, o que reforçou a desigualdade social.
Por outro lado, os professores não dispunham de discernimento acerca dos
conteúdos curriculares que seriam relevantes ou não para o processo ensino-
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aprendizagem. Como Saviani (1999) mesmo afirma uma das funções da escola é propiciar
a todos a acessibilidade aos conhecimentos já formalizados, o que esse modelo não o fez.
Gomes (2002) aponta que a escola foi um dos instrumentos para a formação da
identidade nacional, ponto este que era o cerne do debate na época:
A escola, por tudo o que foi visto, respondia em parte à questão central
da época: como formar a nação brasileira. Embora muitos políticos e
intelectuais concordassem que não possuíamos ainda uma nação e um
povo, muitos também consideravam que um dos caminhos seguros para
atingir tal meta era o dos bancos escolares, a começar pela instrução
primária. (GOMES, 2002, p. 404).

Essa convicção fez do professor primário uma figura essencial da escola
republicana, por ela ser um ambiente destinado não apenas ao conhecimento
sistematizado, mas de princípios cívicos e morais, o professor vivenciava essa intenção
revolucionária, pois necessitava de prestígio e reconhecimento social para cumprir sua
missão com autoridade.
Logo, o perfil desse profissional era ter primordialmente um saber técnico para
compor o quadro do magistério, mas também tinha de ser um referencial nos seus méritos
pessoais. Já a professora era vista como “construtora da nação”. Gomes (2002) afirma
que o modelo de profissional oficial era aquela formada nas escolas normais, da qual a
prática pedagógica era o bem dos alunos e dos pais, dedicada e idônea, características
estas, advindas do período Imperial e ainda compunham o imaginário do país.
Era necessário combater o analfabetismo, e as pesquisas pedagógicas, que se
avolumavam em todo o mundo, direcionavam que não era suficiente o aumento nas taxas
de escolarização, haja vista que não eram acompanhados pela diminuição dos índices de
analfabetismo. À escolarização somava-se o investimento em novos métodos e na
formação de qualidade para os professores, que, na sua maioria eram profissionais liberais
e intelectuais da época.
...o movimento da Escola Nova subestimou e obscureceu as
experiências vivenciadas nas três primeiras décadas republicanas,
quando essas experiências foram em grande parte assimiladas e
aprofundadas pelo próprio movimento, recebendo novos significados
políticos e pedagógicos no contexto dos meados dos anos 1920.
(GOMES, 2002, p. 410).

Nesse ínterim, as propostas de maior destaque da Escola Nova foram
influenciadas pela Associação Brasileira de Educação, conhecida mais por sua sigla ABE,
e englobavam alguns valores que eram o centro do movimento renovador, porém já
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estavam em discussão desde o final do século XIX, como o ensino leigo, a universalidade
e gratuidade da escola pública. A escola, nesse período, não apenas era considerada como
um espaço de superação das diferenças sociais, um local onde se refletia o contraste
vivenciado no cotidiano da sociedade, como também um agente nacionalizador.
Esse entendimento tinha raízes em uma concepção de sociedade liberal
e aberta à mobilidade social pelo mérito; uma sociedade onde os
indivíduos se posicionariam segundo suas qualificações profissionais.
Seguindo, nesse aspecto, as orientações na época bastante conhecidas
do educador norte-americano John Dewey, os escolanovistas
afirmavam, em suma, que a escola deveria se constituir em uma
instituição capaz de conduzir uma sociedade à democracia. (GOMES,
2002, p. 411).

Para conduzir à democracia, o Movimento da Escola Nova reunia anseios
educacionais e políticos, não defendendo somente uma proposta técnica. Direcionava,
sobretudo ao Estado, seu comprometimento com um sistema de ensino que contemplasse
todas as camadas sociais, vinculando os três níveis de ensino do Brasil: instrução
primária, educação secundária e ensino superior.

3- CONCLUSÕES

De fato, a influência do filósofo John Dewey foi determinante para impulsionar a
elite intelectual brasileira na Era Vargas e encorajá-la na luta pela democratização do
ensino, promovendo o surgimento do Movimento da Escola Nova, momento ímpar na
historiografia da educação brasileira.
Esse momento emblemático no sistema de ensino brasileiro, direcionou a
necessidade do comprometimento do Estado para estabelecer um sistema que vinculasse
a instrução primária, educação secundária e o ensino superior.
O valor atribuído por Dewey à experiência, fez com que novos significados
pedagógicos e políticos fossem considerados no processo ensino-aprendizagem, o que
motivou Anísio Teixeira a vislumbrar além de seu papel de gestor de Reformas
Educacionais, mas a repensar a educação e sua função social.
Embora o ensino tenha sido considerado um processo científico, nem todos
tiveram acesso e não conseguiram alcançar o estudo formal, o que reforçou a
desigualdade social. A ideologia dominante ainda permeava os conteúdos sistematizados.
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Nesse contexto, os professores tinham não somente de possuir perfil técnico, para
se enquadrarem nos moldes do quadro de magistério, como também ser padrão em seus
méritos pessoais, pois à escola era destinado o papel de formar a identidade da nação
brasileira.
Certamente, o tema merece aprofundamento e permite novas pesquisas, haja vista
que o recorte temporal permitiu refletir apenas uma fase desse universo educacional.
Outros autores poderão ser inseridos a esse debate amplo e enriquecedor para elucidar a
influência do ideário de John Dewey no Movimento da Escola Nova. A história tem uma
renomada bibliografia de cientistas que acrescentariam mais ao debate proposto.
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SUDECO: AS MIGRAÇÕES INTERNAS COMO FERRAMENTA DO
CAPITAL MONOPOLISTA

Marco Aurélio Corrêa de Araújo390
RESUMO: O presente trabalho consiste em um esforço inicial em buscar através do
estudo da trajetória histórica da Superintendência de Desenvolvimento da Região CentroOeste (SUDECO), compreender as ações do Estado brasileiro, no que tange as migrações
internas, voltadas para o território do Centro-Oeste brasileiro. Percebe-se nesse cenário a
busca do Estado, aliado aos donos do capital, pelo controle das camadas sociais
“ameaçadoras” ao sistema político e econômico em vigor. Neste contexto, entendemos
que analisar a violência e o desprezo do Estado brasileiro frente aos povos grupos
descapitalizados e aos nativos/indígenas é entender parte do processo de migrações
internas como um programa antirreforma agrária. No sentido de expor um esboço inicial
dessa atuação, deve-se apreender o que foi acontecendo nesse processo, e ao mesmo
tempo, a usurpação de terras indígenas, a invasão de madeireiros, garimpeiros, posseiros
e fazendeiros; a chegada de empresas de colonização oficial e privada, e a exploração dos
migrantes descapitalizados que faziam parte dos assentamentos do INCRA. Era a
expansão do capital monopolista se intensificando na região em foco.
Palavras-chave: Capitalismo Monopolista; Estado; Planejamento; Conflitos.

Introdução

O presente trabalho consiste em um esforço inicial em buscar através de uma
investigação sobre a trajetória histórica da Superintendência de Desenvolvimento da
Região Centro-Oeste (SUDECO), compreender como a produção da região Centro-Oeste
foi se adequando à lógica do capitalismo monopolista que havia se consolidado no
território nacional. Destarte, entendemos que o processo de migração e o processo de
modernização agrícola foram fundamentais para a consecução da lógica do capital
monopolista em tal região. Neste ínterim, percebemos que migração e modernização
agrícola foram processos que caminharam juntos e que fazem parte do amplo programa
“anti-reforma” agrária racionalizado pelo Estado brasileiro. O Estado esvazia regiões com
grande concentração demográfica nas áreas rurais, o que poderia gerar tensões sociais
devido a demanda por terra, e incentiva a ida dessas levas de pessoas pobres para outras
regiões onde indústrias já haviam se assentado e que necessitam de mão de obra.
390
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Para o Estado isso seria resolver dois problemas de uma vez só: ter controle social
sobre aquela parcela que poderia se manifestar pela falta de terra e ao mesmo tempo
atender a demanda por mão de obra que o avanço do capital monopolista exigia. Essas
ações do Estado através de seus diversos organismos, como por exemplo o INCRA, é o
que consideramos um programa “anti-reforma agrária”.
Especificamente na relação do Estado com as empresas multinacionais, estas
últimas “não só precisam de um Estado, como de um Estado realmente mais forte que o
Estado nacional ‘clássico’ que as capacite, ao menos em parte, a superar as contradições
econômicas e sociais que periodicamente ameaçam seus gigantescos capitais”
(MANDEL, 1982, p. 232). O Estado militar, e também o Estado pós-ditadura, no Brasil
serviu categoricamente a estas necessidades, e no que tange ao Centro-Oeste a afirmação
é a mesma, pois garantiu as empresas monopolistas multinacionais e nacionais à
reprodução de seus grandes capitais na região, e ainda controlou qualquer reação social
que manifestasse críticas ao sistema.
Em face disso, o presente artigo tem como proposta analisar e compreender, no
intervalo de tempo entre 1967-1990, como as questões da modernização agropecuária,
expansão das fronteiras, busca de mão-de-obra e conflitos agrários estão inseridas no
contexto das migrações internas, contexto o qual se insere na trajetória da SUDECO.
Diante disto, pode se ter uma apreensão de como as migrações internas foi de grande
relevância para garantir a expansão do capitalismo monopolista em uma região, até então,
considerada um “espaço vazio” no território nacional. A justificação da análise temporal
entre 1967-1990 se assenta no fato de que a documentação que teremos como base para
se investigar o processo de migrações fazer parte do acervo documental da SUDECO,
instituição a qual teve seu período de existência entre estes anos.

Conhecendo o contexto das migrações no Centro-Oeste
Tentaremos

conhecer

a

nível

regional

como

ocorreu

o

processo

de

migração/colonização no Centro-Oeste; Qual foi o papel da SUDECO neste processo; E
qual era o interesse do Estado em incentivar esta movimentação populacional no país,
principalmente sobre a região em foco.
No que diz respeito às migrações internas no território nacional, é mister saber que o
Ministério do Interior (MINTER) que era encarregado por toda movimentação
populacional no país. Este Ministério foi criado pelo decreto lei número 200/1967, sendo-
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lhe atribuído o encargo de atuar na área de radicação de populações, ocupação de território
e migrações internas (SUDECO 09, 1977, p. 03). Desde já é importante ressaltar que
existem vários conceitos de “migração”, e neste caso adotaremos o seguinte: “Seu caráter
essencial é que constitui uma mudança de lugar de domicílio, ou mudança de residência
‘usual’: o reinício da vida em um lugar novo e distinto” (ELIZAGA; MACISCO JR.,
1975, p. 8 apud MACIEL, 2008). A adoção do conceito, neste sentido, se justifica pela
adoção deste entre os principais estudiosos de migrações internas no Brasil, que
aprofundaram, e aprofundam, de forma categórica - em nosso ponto de vista - a discussão
da problemática em discussão.
Maciel (2008), que é uma de nossas referências para o desenvolvimento do trabalho,
na referida obra faz uma análise em torno das migrações, e por isso é trabalho base para
o desenvolvimento deste artigo. Entretanto, assim como em relação a sua outra obra
(MACIEL, 2010), nesta também existem diferenças de objetivos e amplitude de nossa
abordagem com a dela. Em sua obra voltada para a discussão das migrações, Maciel
buscou entender até que ponto foi a intervenção do Estado militar sobre a distribuição da
população no território nacional, para assim identificar os elementos que se traduziram
em ações com vistas a garantir a segurança nacional. Neste sentido, a colonização oficial
foi a base para a análise da autora. E é justamente neste ponto que existe a diferença de
amplitude com seu trabalho, o que se justifica pela seguinte questão: como estamos
analisando o avanço do capital monopolista, ou seja, dos grupos mais capitalizados da
sociedade, a migração/colonização privada ganha maior destaque, já que foi uma das
formas encontradas pelo Estado em aliança com a burguesia nacional e internacional, para
expandirem suas terras e seus lucros. Analisaremos alguns casos de colonização oficial,
porém, ver-se-á ao longo da discussão um maior grau de importância da colonização
privada, a qual, no que tange a referida obra de Maciel, não identificamos, e que por isso
ver-se o mesmo tema que são as migrações, mas com amplitude, objetivos e sentidos
diferentes.
Dando então continuidade em nossa análise, deve-se mencionar que havia três tipos
de migrações: a individual, a de grupo e a maciça (impulsionada). Ocorre que existe,
também, uma tipificação para a colonização – o que acaba sendo uma coisa ligada à outra
– as quais são: a colonização espontânea (que consideramos no mesmo sentido da
migração individual), a dirigida pelo governo (ligado as migrações maciça), e a
promovida por empresas privadas (migrações em grupo). Esta tipificação de
migração/colonização é importante para que se tenha um esclarecimento das
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singularidades dentro deste processo que foi determinante para o avanço do capital
monopolista.
O processo de ocupação (com a migração/colonização) intensificou-se na região
Centro-Oeste a partir do final dos anos 1960 e início da década de 1970, porém as
primeiras experiências de colonização são datadas na década de 1940. Em 1941, foi criada
a Colônia Agrícola de Goiás (GO) e, em 1943, a Colônia Agrícola de Dourados (MS)
(SUDECO 50, Sem data, p. 04). Portanto, este processo de colonização que se mistura
com as migrações internas no território brasileiro iniciou-se desde o período da Fundação
Brasil Central (FBC)391, em que a preocupação com a segurança nacional já era assunto
que estava em pauta. Sendo assim, o Governo Federal buscou de todas as formas garantir
a defesa da integridade territorial do país, e a primeira atitude, nesse sentido, foi a
ocupação imediata das áreas vazias do seu interior. Junto com a questão das migrações
passa a fazer parte da mentalidade do governo central a busca pelo desenvolvimento
regional - o que acabam sendo processos que andam juntos e que se misturam - o que
resulta na criação das superintendências regionais.
Estas diversas superintendências (SUDECO, SUDAM, SUDENE, e etc.) voltadas
para o desenvolvimento de dadas regiões brasileiras vinculavam-se ao MINTER. E
voltando-se especificamente ao caso da SUDECO sabe-se que houve uma sobreposição
de competência entre esta e a SUDAM392. Diante disto, competia ao MINTER coordenar
o planejamento e a execução de ações conjuntas destes dois órgãos na vasta sub-região
denominada Amazônia Legal.
Neste contexto da trajetória histórica da SUDECO é importante destacar que os temas
migração/colonização e reforma agrária são problemáticas interligadas e que fazem parte
de uma mesma realidade, que se resume em atender os interesses do Estado central militar
que estavam à frente do capital monopolista. Diante da questão da baixa densidade
demográfica encontrada na região Centro-Oeste o governo central vai investir na
formulação de políticas de migração internas - as quais de fato são colocadas em prática

391

Em 1943 foi criada a Fundação Brasil Central, primeira instituição brasileira veículo de intervenção do
Estado sobre o Centro-Oeste, que veio promover a urbanização e a modernização econômica e sóciocultural, favorecendo, deste modo, a integração dessa área, de grandes proporções geográficas e de
incalculável potencial econômico ao contexto nacional brasileiro (MACIEL, 2005, p. 03). A Fundação
Brasil Central existiu por quase 25 anos, sendo extinta já no regime militar, em 1967. Pelo mesmo decreto
em que extingue a FBC é criada a Superintendência do Desenvolvimento da Região Centro-Oeste
(SUDECO).
392
Para maior esclarecimento ver em: ARAÚJO, 2012, p. 19.
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– e conhecendo um pouco deste contexto fica mais fácil se entender o porquê de os temas
migrações/colonização e reforma agrária serem interligados.
Neste sentido, é importante a compreensão da ideologia presente na doutrina de
segurança nacional – no caso o controle da população e o combate aos movimentos de
origem esquerdista - na qual se encontrava toda uma fantasia e um discurso inventado
pelos militares. Este discurso se resumia em eles – os militares - combaterem seu “inimigo
interno”, que eram os comunistas que se juntariam para acabar com a ordem da nação.
Antes de dar continuidade a este assunto do combate ao “inimigo interno”, deve-se
destacar a relação entre a ótica da doutrina de segurança nacional com o “fenômeno” das
migrações internas no território brasileiro. Segundo Maciel (2008, p. 05-07), todo o
movimento de população pelo território nacional tem sido determinado pelo modelo de
desenvolvimento econômico vigente, sendo que no início da década de 1970 as palavras
de ordem do governo central do período eram “segurança e desenvolvimento”. O porquê
deste período pode ser explicado pelo fato de ser neste início de década instituído o
Programa Nacional de Apoio as Migrações Internas (vinculado ao Ministério do Interior),
o qual tinha como “objetivos” (pelo menos na teoria) oferecer assistência ao migrante
carente; atuar no sentido de orientar os fluxos migratórios para determinadas áreas do
território nacional, as quais se encontravam parcamente habitadas e economicamente
inexploradas, ou também, áreas onde iam-se implementar grandes empreendimentos
governamentais (hidrelétricas, projetos de exploração mineral, rodovia Transamazônica,
etc.); e, também, atuar em áreas de expulsão demográfica, no recrutamento, triagem e
encaminhamento de trabalhadores para áreas carentes de mão-de-obra.
Voltando-se ao assunto do combate ao “inimigo interno”, em uma reflexão sobre a
questão do combate aos movimentos de esquerda encontramos a ligação existente entre
migrações e reforma agrária. Um exemplo modelar disto foi o combate às ligas
camponesas do Nordeste que defendiam a reforma agrária, que foram “desintegradas”
com o incentivo à migração para a região da transamazônica. Deve-se aqui destacar que
a repressão dos militares no pós-64 já havia surtido efeito neste processo de
“desintegração” das ligas camponesas, e as migrações entram como um dos instrumentos
utilizados pelo governo central para reforçar este combate. A partir deste episódio o
Governo Federal passou a ver as migrações como uma solução para o problema do
combate às ligas camponesas, em que com a dispersão de seus componentes para outras
regiões ficariam sem união necessária para terem força frente à sociedade e
principalmente sobre o Estado. Deve-se salientar que estes migrantes tinham o papel
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fundamental de ocupar espaços vazios, regiões de fronteira e terras indígenas, papel este
presente na ótica da doutrina de segurança nacional criada pela Escola Superior de Guerra
– ESG.
O encarregado de efetuar a tramitação destes migrantes foi o INCRA - Instituto
Nacional de Colonização e Reforma Agrária – (1970), que era responsável pela
colonização oficial que se resumia em assentamentos (agro-vilas) de pessoas com baixa
renda (despossuídos marginalizados). Além da colonização oficial tinha-se também a
colonização privada393, que cabia ao INCRA apenas orientar e que era feita pela iniciativa
privada. Esta colonização se caracterizou com a migração individual ou em grupo, e não
à maciça, a qual os militares tanto buscaram controlar. Havia duas formas de se efetivar
uma colonização privada, que era através das cooperativas de agricultores ou de
empresas, que eram compostas por pessoas com cabedais (com capital), sendo o oposto
daquelas que faziam parte da colonização oficial. Contudo, através de exemplos de
colonização particular e colonização oficial, buscaremos demonstrar como o Estado –
neste caso representado fundamentalmente pelo INCRA – vai realizar, na verdade um
programa “anti-reforma agrária”, o que concomitantemente atendeu ao capital
monopolizador.
No discurso do Estado central o INCRA deveria fazer um programa de reforma
agrária, mas foi na verdade um programa “anti-reforma agrária”. O processo de migração
no Centro-Oeste explica isso. Na região verificamos vários exemplos de incentivo, por
parte do Estado, para que ocorressem migrações, já que esta era considerada um “vazio
demográfico/espaço vazio”. Dentre as levas de migrantes mais relevantes que chegam à
região podemos destacar: os nordestinos que se fixaram principalmente nas áreas urbanas
de Brasília; e também paranaenses, gaúchos e paulistas que são incentivados pelo fato de
que em suas regiões já se ter uma ocupação monopolizada das terras. A colonização, tanto
oficial quanto particular, tirou excedentes populacionais das regiões do Nordeste, do Sul
e do Sudeste, constituindo-se em uma saída para minimizar os problemas sociais do país.
Assim, ocorreu uma corrida desenfreada para o Centro-Oeste e Norte do território
nacional, proporcionada pela busca de uma nova opção de subsistência. Neste contexto

A colonização particular/privada “é aquela realizada por empresas particulares de colonização,
devidamente registrada no INCRA, em terras particulares ou públicas, submetendo à aprovação deste
instituto os seus projetos de colonização para cada área. A clientela potencial dos Projetos de Colonização
Particular é a do tipo empresarial, constituída por agricultores de média renda, com tecnologia mais
avançada e possuidores de crédito bancário” (SUDECO 41, Sem data, p. 26).
393
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houve a chegada de levas de posseiros, peões, gatos, grileiros, latifundiários, empresas,
técnicos e etc.
Cabia, portanto, ao Centro-Oeste - até então uma região com grande quantidade
de terras devolutas a serem exploradas e capitalizadas – atender a esta demanda de
migrantes que vinham de regiões com “insuficiência” 394 de terras ainda a se capitalizar.
Com isto, o Governo Federal resolveria dois problemas com uma única solução que foi a
migração/colonização: controlar os movimentos, ou possíveis surgimentos de
movimentos, que defendiam a reforma agrária em regiões com “insuficiência” de terras;
e, também, modernizar/capitalizar regiões onde ainda não se tinha uma ocupação efetiva
da terra nos moldes do capital monopolista, o que foi garantido com a colonização
particular.
A partir dos exemplos de colonização particular e oficial no Centro-Oeste
percebemos, então, o porquê de o INCRA fazer na prática um programa “anti-reforma
agrária”, pois suas ações foram no sentido de beneficiar o grande capital monopolista395.
Beneficiamento este que foi no sentido de bloquear/sufocar qualquer movimento dos
trabalhadores/proletários, os quais poderiam, através da organização e conscientização de
seus movimentos, gerarem “problemas” para a expansão do capital.
Os trabalhadores eram explorados de forma compulsória, vivendo em condições
de vida necessária para a sobrevivência, sem mínimas chances de ter uma digna qualidade
de vida. No Centro-Oeste esta situação dos trabalhadores se intensifica na segunda metade
da década de 1970, com o avanço do capital monopolista através das empresas nacionais
e multinacionais que investiram na região.

As consequências para os descapitalizados

A atuação do Estado no processo de migração/colonização resultou em um
bloqueio da reforma agrária no país – como já frisamos de um programa anti-reforma

394

Colocamos insuficiência entre aspas pelo fato de que, havia esta falta de terras a grande parte desta
população regional não pelo fato de fisicamente não ter suficiente para todos, mas sim por que os grandes
latifundiários e as grandes empresas – (também o capital monopolista, pois nem toda grande empresa é
monopolista) – já haviam monopolizado quase totalidade delas.
395
Como foi colocado o INCRA beneficiava principalmente o grande capital, e por isso pode-se perceber
o fato de uma das bandeiras mais importantes das elites ser a reforma agrária/ “anti-reforma agrária”. Com
isso, “o objetivo era aumentar a produtividade e os lucros, abrindo novos espaços à penetração do complexo
agroindustrial de maquinário e fertilizante, além de fixar o camponês em sua área, vendo a diminuir os
problemas decorrentes da migração aos centros urbanos” (PICOLI, 1996, p. 36).
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agrária – o que efetivou uma maior concentração da terra e da riqueza na região. No
“fluxo” deste processo os trabalhadores foram “reduzidos à condição de sem-terra, de
sem-teto, de sem-emprego, de sem-escola, de sem-saúde, de sem-transporte...” (PICOLI,
2006, p. 69). Na busca desenfreada de preencher “os chamados ‘espaços vazios’, que na
verdade eram povoados por índios, posseiros e garimpeiros, são loteados em mapas e
vendidos aos barbatões pelo mundo afora”. (Idem, p. 62)
Um modelo exemplar destes resultados negativos que surgem como consequência
do avanço do capital monopolista sobre o Centro-Oeste, é a questão da população se
tornar massivamente urbana. Silva (2003) destaca os motivos que levou a este alto índice
de urbanização:
A população tendeu a se tornar massivamente urbana, motivada pelas
crises na agricultura, pela expulsão dos camponeses determinada pela
incorporação ou açambarcamento de suas terras pela produção
comercial ou ainda pela especulação mobiliária e, finalmente, pela
‘modernização conservadora’ (autoritária e seletiva) imposta pela
política agrária e agrícola do regime ditatorial instalado em 1964.
(Idem, p. 145)

Verifica-se que a opressão e a exploração imposta aos trabalhadores do campo
pelo grande capital e pelo Estado se generalizavam por todo território nacional, e na
região Centro-Oeste não foi diferente. Intensificam-se os movimentos dos trabalhadores
rurais (camponeses, sem-terra, assalariados), que são a expressão mais evidente da
questão social no campo. Estes, por sua vez, se caracterizam pela existência de amplos
contingentes da população rural subsistindo em condições de extrema pobreza, derivadas
da expropriação e da impossibilidade econômica e jurídica de acesso à propriedade da
terra, bem como da remuneração insuficiente do seu trabalho. Outra importante
característica são as relações de dominação política a que estão submetidos os
trabalhadores na agricultura, marcadas, em muitas situações, pela violência do poder
privado dos grandes proprietários legitimados pela omissão ou conivência do Estado.
Sem oportunidade no campo estes trabalhadores se deslocaram para os centros
urbanos, tornando-se, em grande parte, marginalizados desempregados. Com o êxodo
rural se tem a proletarização de milhões de camponeses submetidos a relações de trabalho
de superexploração, o que é o desdobramento mais grave no aspecto social.
Como afirma um estudo do departamento de geografia e história da UNB, voltado
para a concentração capitalista no campo no caso do eixo Ceres-Anápolis (SUDECO 36,
1983, p. 07-08), o êxodo rural no Brasil é um processo de expulsão com a concentração
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capitalista no campo, que se traduz pela concentração fundiária, transformação da lavoura
em pastagem (pecuarização) e modernização da agricultura. Verifica-se que a
pecuarização, modernização e a propriedade legal da terra estão estreitamente vinculadas
à grande propriedade. De forma que a saída de pessoas do campo resulta dessa interação.
Com isso, percebe-se como o desenvolvimento capitalista no Brasil e na região CentroOeste levou a um grande processo de movimentação populacional pelo território, com
idas e vindas de famílias, que em busca de uma melhor condição de vida acabaram
atendendo as reivindicações do grande capital.
É importante chamar atenção de que o INCRA com os projetos de colonização
oficial, em alguns casos, facilitou a aquisição de terras para os assentados, porém, como
já relatamos, não ofereceu infra-estrutura. Não interessava para o Estado central militar
dar um apoio efetivo aos migrantes, pois o que realmente interessava eram os grandes
projetos privados liderados pelos grupos econômicos nacionais e internacionais. Isto
justifica a escolha do Estado em ter uma economia dependente, já que para a burguesia
nacional obter seus benefícios foi necessário associar-se ao capital externo. Neste sentido,
com a falta de apoio estes migrantes vendem suas pequenas glebas de terra – já que não
tinham possibilidade de desenvolvê-las por questões financeiras e técnicas – se tornando
mão-de-obra para as empresas nacionais e internacionais agregarem valor com seu
trabalho (PICOLI, 2006, p. 59).
Vele destacar que nem todos saíram do campo e foram para o meio urbano, e por
isso, grande parte daqueles que persistiram em ficar no campo foram submetidos a
relações de trabalho escravo, como a escravidão por dívida, ou como também é conhecida
peonagem.
A expansão do capital pelo Centro-Oeste através da modernização agropecuária e do
processo de migração/colonização ocorreu de forma conservadora, ou seja, o Estado com
suas políticas agrícolas e de colonização reforçou a tendência concentracionista. Portanto,
aquele discurso de fixar o homem à terra não pôde ser atingido,396 antes pelo contrário,
levou ao oposto com à expulsão do homem do campo.
Neste sentido, ressaltamos uma colocação de Martins (1980) esclarecedora deste
processo:

396

Em documento elaborado pelo MINTER (SUDECO 53, 1976, p. 16), encontra-se o mencionado discurso
por parte do Estado em fixar a população carente a terra. Destacavam que deveria haver uma “maior
racionalização dos movimentos populacionais e um maior aproveitamento do dinamismo dentro do
planejamento para o desenvolvimento.” E por isso, “as migrações internas deveriam solucionar o problema
de emprego, basicamente no meio rural, prevalecendo a ideia de fixação do homem ao campo”.
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É desse ponto de vista, ideológico, capitalista e dominante, que não se
pode falar em distorção na execução dos planos. O homem é usado
como desbravador do território, como amansador da terra. São na
verdade pioneiros de formas sociais e econômicas de exploração e
dominação vinculadas às classes dominantes e ao Estado. (Idem, p. 115,
apud SUDECO 36, p. 24)

Enquanto a mão-de-obra do homem descapitalizado foi necessária para o avanço
do capital no campo, esta foi utilizada como “ponta de lança” para a ocupação de regiões
com pouca utilização de terras nos moldes capitalistas. Entretanto, com o avanço
tecnológico, com a modernização agrária, sua força de trabalho não era necessária de
forma integral, e por isso foram abandonados neste processo, e os resultados para estes
foram os mais infelizes possíveis, sendo marginalizados pelo subemprego. Como destaca
Silva (2003, p. 136), “os efeitos dessa modernização sobre a força de trabalho no campo
foram: a ampliação da proletarização do camponês; o aumento de emprego temporário e
a consequente deterioração das relações de trabalho.” Ainda segundo o autor,
a modernização da agricultura levou à ‘substituição das antigas e tradicionais

formas de trabalho na terra, pela mecanização, transformando o antigo
morador, agregado ou parceiro, e até mesmo o empregado permanente
em ‘assalariado sazonal, safrista, volante, mais conhecido como “bóiafria”. (HEINEN, 1996, p. 34, apud SILVA, 2003, p. 136)
Esses homens e mulheres se levantavam às três horas da manhã e eram
transportados amontoados em carrocerias de caminhões superlotadas,
em precário estado de conservação, sem qualquer segurança, para
trabalharem até doze horas por dia em troca de salários baixíssimos, que
nem sequer eram suficientes para saldar as dívidas contraídas na
mercearia do bairro. (SILVA, 2003, p. 137).

Verificamos uma posição da SUDECO, e de outros órgãos representantes do
Estado, em seu discurso, e uma posição inversa em suas ações práticas. Buscar-se-á
mediar esta relação entre discurso e prática no que tange ao envolvimento do Estado na
questão da reforma agrária na região Centro-Oeste.
Percebe-se muito discurso e muitas folhas gastas em documentos oficiais que
trazem uma demagogia, planos que nunca foram realizados na íntegra. O Estado Federal,
através de seus vários órgãos (MINTER, FUNAI, INCRA, SUDECO, SUDAM e etc.)
apoiou, e apóia o avanço dos capitalizados em detrimento dos descapitalizados, em que
os últimos, no encaminhar do processo, continuam servindo de massa de manobra para a
intensa exploração imposta a estes, tanto no meio rural como no urbano.

781

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Bibliografia
ARAÚJO, Marco Aurélio Corrêa de. Estado e Planejamento: a Sudeco e o avanço do
capitalismo monopolista na região Centro-Oeste (1967-1990). 2012. 164 f. Dissertação
(Mestrado em História). Faculdade de História, Universidade Federal de Goiás, 2012.

MACIEL, Dulce Portilho. Atuação da SUDECO e seus efeitos (1967-1990): um olhar a
partir de “dentro”. Anápolis: 2010.
_____________________. Migrações Internas no Brasil (1970-1990): questão de
segurança nacional. Anápolis: 2008.
_____________________. Fundação Brasil Central: sua conturbada trajetória e o
desenvolvimento do Centro-Oeste brasileiro. Artigo divulgado na revista Plurais. 2005,
p. 145-161.
MANDEL, Ernest. O Capitalismo Tardio. São Paulo: Abril Cultural, 1982, p. 219-242.
PICOLI, Fiorelo. O capital e a devastação da Amazônia. 1. Ed. São Paulo: Expressão
Popular, 2006, p. 36-69.
SILVA, José Santana da. A CPT Regional Goiás e a questão Sociopolítica no Campo.
Goiânia: 2003.

Documentos da SUDECO
SUDECO 09. Ministério do Interior. Sem data.
SUDECO 36. Concentração capitalista no campo e migração populacional: o caso do
eixo Ceres-Anápolis. Estudos Científicos e Técnicos. 1983.
SUDECO 41. Processo de ocupação em Rondônia. Migrações/Colonização. Sem data.
SUDECO 50. Histórico de ocupação agrícola do Centro-Oeste. Estudos Científicos e
Técnicos. Sem data.
SUDECO 53. Políticas de Migrações Internas. Ministério do Interior. 1976.
SUDECO 58. COOPERCANA: estatuto social. Migrações/Colonização. 1985.
SUDECO 60. Colonizadora Bandeirante (COBAN). Migrações/Colonização. Sem data.
SUDECO 61. Colonizadora Bandeirante (COBAN. Migrações/Colonização. 1982.
SUDECO 62. COOPERCANA: relatório da diretoria e balanço geral do exercício de
1984. Migrações/Colonização. 1984.

782

O ESPIRITISMO CHEGA A GOIÁS: ANÁPOLIS E O SANATÓRIO
ESPÍRITA
Marcos Delson da Silveira397
RESUMO: Neste trabalho, fundamentado em pesquisas bibliográficas, buscou-se
demonstrar uma visão panorâmica que compõem o Espiritismo desde os seus primórdios
na França do século XIX com Hippolyte-Léon Denizard Rivail, o acolhimento da
doutrina no Brasil, a princípio em Salvador e no Rio de Janeiro, e a propagação da
Doutrina para o interior do país, em específico o Estado de Goiás, para abranger, por
dedução, como a Doutrina kardecista chegou à cidade de Anápolis. Temos como hipótese
que em Anápolis o modo de absorção dos ensinamentos dos espíritas deu-se seguindo o
mesmo modelo de outras partes do globo: por meio da imprensa, da homeopatia e da
divulgação de feitos de nomes importantes da religião. Especificamos Anápolis porque o
objeto de pesquisa da Dissertação – cujo este escrito é uma parte – é o Sanatório Espírita
de Anápolis. A relevância deste escrito deu-se com o intuito de cobrir uma lacuna
referente à história do Espiritismo no Brasil, em Goiás e a história da Instituição pesquisa.
Palavras-chave: Espiritismo. Brasil. Goiás. Anápolis.
Introdução
Neste trabalho, fundamentado em pesquisas bibliográficas, não ignoramos a
visão higienistas presente no Estado de Goiás e vinculadas às ações sanitárias desde o
Governador Brasil Caiado em 1926. Nem tão pouco, como ficará evidente no corpo do
texto, o uso político da medicina orquestrado pelo interventor Pedro Ludovico Teixeira a
partir de 1931 que redundou na construção de Goiânia e na mudança da Capital de Goiás
em direção ao novo e “limpo”. Como temos por objeto no corpo da Dissertação – cujo
este escrito é uma parte - o Sanatório Espírita de Anápolis objetivamos, neste escrito,
destacar o Espiritismo em sua gênese francesa e no desenvolvimento em solo brasileiro
na práxis da caridade, isto em ações vinculadas ao acolhimento e tratamento, seja físico
ou espiritual, operado pela religião kardecista. Para alcançar tal objetivo, discorreremos
sobre os mecanismos de divulgação do Espiritismo e sua construção simbólica por meio
da “cura” mediúnica e dos nomes de espíritas reconhecidos mundialmente que
possibilitaram ao Espiritismo adentar os sertões do país e conquistar capital simbólico
para que se mantivesse ativo no campo religioso onde o poder simbólico estava centrado
na visão de mundo de outras religiões.

Mestrando em História pela PUC-GO – Pontifícia Universidade Católica de Goiás. Orientadora: Prof.ª
Dr.ª Maria Cristina Nunes Ferreira Neto.
397

783

Temos como hipótese que o Espiritismo chegou à Anápolis por meio do
mesmo modelo que da França espalhou-se pelo mundo: a imprensa e as demais obras,
algumas de caridade, imbuídas no adjetivo “espírita”. Sustentamos também, como
hipótese, que entre os anos de 1920 e 1960 vários acontecimentos contribuem para o
desenvolvimento econômico e demográfico Anapolino, que junto com o progresso
operou trocas simbólicas agregando capital cultural ao Município e o conhecimento do
campo religioso do Espiritismo. Quando o Sanatório Espírita de Anápolis foi fundado em
1950, conforme o jornal da época, pelas ruas da cidade corria um número incomodativo
de pedintes e doentes sendo, como terceira hipótese, o Sanatório de Anápolis fruto da
caridade espírita, mas pelas subversões recebidas pelo Poder Público, mecanismo político
para sanear a cidade.
São poucas as fontes que trazem trabalhos relacionados ao Espiritismo no
Brasil e em Goiás. Em relação ao Sanatório em Anápolis, cujo nesse recorte fizemos
breve alusão, existem algumas fontes aleatórias de divulgação. Este trabalho justifica-se
nessa premissa de trazer mais luzes sobre assuntos pouco debatidos e, no que tange o
Sanatório Anapolino, com pouquíssimas fontes de publicação. Na busca de
preenchimento dessa lacuna está a relevância deste trabalho que se pautou pelo método
descritivo.

1. O kardecismo nascente na França chega aos sertões do Brasil

Na França do século XIX o professor Hippolyte-Léon Denizard Rivail (18041869), pseudônimo Allan Kardec, imbuído em um momento histórico onde emergia nos
“corredores da cética intelectualidade” certa curiosidade por fenômenos mediúnicos e
pelo fenômeno das “mesas girantes,” participou de sessões espiritualistas na casa da Srª
Plainemaison e da família Baudim deduzindo das observações que os fenômenos
observados estavam vinculados ao mundo dos “espíritos”. Decorrente dessa crença, o
professor elaborou uma série de perguntas e fundamentado em respostas recebidas pelos
“Espíritos,” que se manifestavam, escreveu o “Livro dos Espíritos,” publicando-o em
1857, dando início ao que ficou conhecido com Espiritismo (ALMEIDA, 2007: p. 47-8).
Essa doutrina emergente chamada Espiritismo supõe a existência de uma vida
após a morte e a possibilidade de comunicação consciente, dos espíritos desencarnados
com os vivos, isto é, com os espíritos encarnados em um corpo, e tem por base para o
aperfeiçoamento do espírito a reencarnação: a volta da alma em um corpo humano
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podendo isto acontecer em mundos diferentes. Acredita a doutrina espírita que a
reencarnação é uma lei da natureza e, por ser tal, torna-se imprescindível. Nessa crença
de ser uma lei da natureza, evidentemente, cita-se esse princípio desde a Antiguidade mais
remota, de tempos imemoriáveis398. Para os espiritas é uma lei que abrange toda a
humanidade, enquanto natural, e, portanto, todos os seres humanos viventes são seres
inquestionavelmente passiveis de reencarnar-se. Descarta-se dessa lei os seres viventes
que excedem os seres humanos, e deposita esperança na existência e imortalidade de um
princípio espiritual que chamam de alma (KARDEC Questão 222, 2012: p. 182). Assim
sendo, para esta doutrina, existe um corpo temporal e uma alma imortal, sendo que a alma
após a morte continua viva e passa por várias reencarnações em mundos diferentes até
aperfeiçoar-se e tornar-se espírito puro, alcançando a Deus.
Na doutrina kardecista, unida à reencarnação, tem-se a mediunidade e a
obsessão. A mediunidade manifesta-se de algumas formas, mas, Grosso modo, é a
comunicação estabelecida entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. Esse processo
chamado mediunidade pode-se dar de forma escrita (psicografia), falante (mediunidade
falante), por sons etc. Uma vez que as almas desencarnadas podem comunicar-se com as
almas encarnadas, por dedução lógica, podem também influencia-las tanto de forma
positiva, como de forma negativa. No segundo caso, podem provocar a loucura. Diz a
Doutrina que tal indivíduo mal influenciado está obsidiado: o obsidiado é aquele que está
sobre o domínio de um (mau) espírito desencarnado (KARDEC 2003/Questão 237, 2012:
p. 354).

398

Especificar acertadamente o período histórico que traz a gênese da crença na reencarnação não parece
possível. Sabe-se que Heródoto (480-420 a.C) escreveu que foram os egípcios os primeiros a afirmar que
a alma é imortal e a sustentar a teoria da migração da alma e que, depois de ter percorrido outros seres, a
alma retorna ao corpo humano (SPINELLI, 2013: p. 737). No Egito Antigo cultivava a prática de
mumificação dos corpos. O corpo preservado garantia o retorno da alma. Reali e Antiseri (1990, p. 45-6)
sustentam que Pitágoras (570-495 a.C) foi o primeiro no mundo helênico a ensinar a doutrina segundo a
qual a alma reencarna-se para purificar uma culpa originária. No mundo helênico, a doutrina da
reencarnação está presente na religião órfica. A religião dos mistérios órficos pressupõe que “no homem
se hospeda um princípio divino, um demônio (alma) que caiu em um corpo em virtude de uma culpa
original” (REALE, ANTISERI, 1990: p. 18). Esse demônio não morre com o corpo, “estando destinado a
reencarnar-se em corpos sucessivos, através de uma serie de renascimentos, para expiar aquela culpa
original”. Os ritos e as práticas órficas podem por fim ao ciclo das reencarnações, “libertando a alma do
corpo”. Assim, “para quem se purificou (os iniciados nos mistérios órficos) há um prêmio no além, da
mesma forma que há punição para os não iniciados” (REALE, ANTISERI, 1990: p. 18). Nos mistérios
órficos para purificar a alma seria preciso o cultivo da ciência e uma prática moral rígida e ascética. No
mundo helênico, influenciados pelo Orfismo, filósofos como Sócrates e Platão, nos debates corriqueiros,
pressupunham o dualismo corpo/alma, a existência imortal da alma e a sua possível reencarnação e
purificação, ao ponto de acentuarem o conhecimento da verdade como reminiscência: “o nosso saber não é
precisamente outra coisa senão reminiscência, e assim, segundo esse argumento, torna-se sem dúvida
necessário que, em tempos anteriores, tenhamos aprendido aquilo de que presentemente nos recordamos”
(PLATÃO, 2011: p. 39-40).
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Kardec empenhar-se-á numa forma de divulgação da Doutrina dos Espíritos,
e chama a atenção para o fato de que “enquanto na América, somente os Estados Unidos
possuem dezessete jornais consagrados a esse assunto, sem contar um sem-número de
escritos não periódicos, a França, o país da Europa onde tais ideias mais rapidamente se
aclimataram, não possui nenhum” (KARDEC, Questão 1858, 2012: p.22). Assim,
buscando meios para a divulgação da nova Doutrina e, também, preiteando respostas para
perguntas que chegavam de todas as partes, em 1858, Allan Kardec publicou a primeira
edição da Revista Espírita e fundou, no mesmo ano, a “Sociedade Parisiense de Estudos
Espíritas” que em 1861 passou a se chamar “Sociedade Espirita de Paris” (WANTUIL;
THIESEN, s/d: p. 266). A Revista Espírita, publicado com fundos próprios, em um ano,
tinha assinantes espalhados por todas as partes do Globo. Como já especificado na citação
acima, o Espiritismo já era conhecido e divulgado em outras partes.
Assim sendo, diante ampla divulgação e curiosidade de muitos, não tardou
para que essa nova doutrina atravessasse o Oceano Atlântico e chegasse ao Brasil, tendo
como porto a cidade de Salvador e o Estado do Rio de Janeiro, já em meados de 1860.
No Rio de Janeiro, o jornal francês Courier du Brésil, nos bastidores, reunia pessoas para
discutir a nova doutrina, porém deixando-a no plano intelectual. Já na Bahia, por meios
dos trabalhos de José Olímpio Teles de Menezes (1825-1893), o Espiritismo foi
divulgado para todos os estratos sociais, sendo ele responsável pela primeira sessão
Espírita no Brasil em 1865 fundando, posteriormente, o Grupo familiar do espiritismo.
Também foi responsável pelo periódico Écho d’Além-túmulo em 1869 e pelo primeiro
manual da Doutrina Espírita no Brasil (ARRIBAS, 2008).
Logo após a primeira tradução anônima de um livro de Kardec no Brasil em
1866, foi fundada em 1873, por Antônio da Silva Neto e por Francisco Leite de
Bittencourt, a “Sociedade de Estudos Espiríticos – Grupo Confúcio,” no Rio de Janeiro,
lançando em 1875 a Revista Espírita. Neste mesmo ano, o Dr. Joaquim Carlos Travassos
traduziu “O livro dos Espíritos” de Allan Kardec, sendo lançado no Rio de Janeiro
(BRITTO, 2016). O modelo de divulgação seguido no Brasil foi idêntico ao aplicado por
Kardec na França e pelos espíritas em outras partes do mundo.
Por meio da leitura dessa tradução do Dr. Joaquin Carlos Travassos, e
motivado por curas recebidas em sessões de mediunidade em 1882, o médico e político
Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcanti converteu-se ao Espiritismo. Bezerra de Menezes
nasceu em 1831 no Ceará. Foi estudar medicina no Rio de Janeiro em 1851 e doutorouse em 1856. Ficou conhecido como o “médico dos pobres”. De 1860 a 1885, filiado ao
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Partido Liberal, teve vida política como Vereador, Presidente da Câmara Municipal da
corte e Deputado geral. Em 1886 proclamou-se espírita, mas era simpatizante dessa
doutrina desde 1875 quando entrou em contato com o Livro dos Espíritos, como já citado.
Foi presidente duas vezes da FEB – federação Espírita Brasileira -, nos anos de 1889 e
1895. Faleceu em 1900.
O Dr. Bezerra de Menezes foi reeleito diretor da FEB em 1895 – Instituição
fundada em 1884 por Augusto Elias da Silva e um grupo espírita - e assistiu um momento
de ruptura na Doutrina Espírita no Brasil, uma vez que o grupo dos “cientistas” liderados
por Angeli Torterolli houvera fundado outra casa federativa, o Centro da União Espírita
de Propaganda no Brasil. Após muitos debates e a orientação pelo Evangelho estipulada
pelo Dr. Bezerra de Menezes, em 1897, o Centro da União Espírita de Propaganda no
Brasil fechou as portas. Era imprescindível unir o campo religioso Espírita,
principalmente porque nesse período os adeptos dessa religião sofriam acusações399 e
prisões fundamentadas no art. 157 do Código Penal de 1890, que punia a pratica do
Espiritismo no Brasil. Porém, uma vez orientada pela Religião, escorados na Constituição
Republicana de 1891, que defendia liberdade de culto, muitos espiritas conseguiam atuar
na ajuda ao próximo (por meio da homeopatia, da construção de Hospitais, escolas...) e
na divulgação dos trabalhos de Kardec (pro meio da impressa) (ARRIBAS, 2008: p.97).
A doutrina adentrou os sertões utilizando-se do mesmo modo operante, por
meio de Revistas e Jornais, pela atuação de espiritas como José Olympio Xavier Barros
(1842-1907), Coronel Francisco Raimundo Ewerton Quadros (1841-1919), Caírbar
Schutel em Matão - SP, Eurípedes Barsanulfo em Sacramento-MG e Chico Xavier em
Pedro Leopoldo e Uberaba– MG que o Espiritismo foi sendo conhecido no Brasil e
também em Goiás. Cora Coralina (1889-1985) especifica o contato com as Revistas e
jornais vindos do Rio de Janeiro com assuntos diversos, entre eles o Espiritismo, e a
A Psiquiatria no Brasil do século XIX e início do século XX não creditava credibilidade às “curas”
operadas pelos espíritas, muitas psiquiatras chamavam-nos de charlatães e afirmavam que os espiritas
praticavam ilegalmente a medicina. Numa sociedade inicialmente influenciada pelos trabalhos da
psiquiatria francesa, o melhor remédio contra o Espiritismo era o isolamento do enlouquecido para
distancia-lo do Espiritismo possibilitando recobrar a sanidade antes que um descendente pudesse nascer
degenerado. Também, muitos acreditavam que os brasileiros precisavam de maior grau de instrução
intelectual para que não se deixassem conduzir com práticas com as dos espiritas. Em 1930 jornais, como
o diário da noite, trouxe artigos de acusação contra a prática espirita, e o programa de rádio espírita, “A
hora espírita radiofônica” quase foi proibido de ir ao ar (ALMEIDA, 2007: p. 168 – 207). Esse confronto
entre Psiquiatras e Espiritas arrefece depois de 1950 quando o Espiritismo para esquivar-se da acusação de
que provocava a loucura direcionou o discurso religioso à caridade, e a Psiquiatria ganhou maior
reconhecimento social. É nesse momento de busca de reconhecimento da “Cura espírita” que serão
construído os Sanatórios Espíritas onde buscar-se-á harmonia entre o saber médium e o saber médico
(JABERT; FACCHINETTI, 2011).
399
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experiência que ela teve com as mesas girantes em 1908 na Fazenda Paraíso em Goiás
(BRITTO, 2013). Bernardo Élis (1915-1997), no conto André louco (2018), faz menção
ao Espiritismo de forma indireta por meio de duas personagens, onde é possível observar
por meio da Nega Joana uma fala que induz a mediunidade, e por meio do baiano a crença
em espíritos malfeitores que obsidiara André deixando-o louco. O que conduz a assertiva
de que essas crenças já se faziam presentes tanto na capital do Estado – cidade de Goiás
do século XIX– como em Corumbá de Goiás do início do século XX. Ainda, Bernardo
Élis (Apud CURADO, 2019: p. 07-11) explica que

A grande vida na cidade era o encontro que todas as noites mantinham
os irmãos, cunhados, genros, sobrinhos, netos etc., na casa de meu avô,
quando se discutiam largamente os acontecimentos mundiais e
nacionais registrados e divulgados pelos jornais trazidos pelos
correios... com vinte dias de atraso

Os correios traziam os jornais com os acontecimentos nacionais e
internacionais e, certamente, entre esses acontecimentos estavam questões relacionadas
ao Espiritismo ou acontecimentos relacionados aos nomes espíritas em destaque em sua
época. Esses fatores possibilitavam um amplo dialogo entre as mentalidades e essa
religião francesa que, aos poucos, ganhava um local de fala nos debates do campo
religioso e do campo da cura no Brasil, sendo, portanto, paulatinamente, legitimada.
Posteriormente, evidencia-se que acontecimentos históricos - como a Marcha
para o Oeste, a construção de Goiânia e a construção de Brasília - foram fundamentais
para o intercâmbio econômico e simbólico entre os Estados. Todo esse processo
contribuiu com a divulgação do Espiritismo. Novas leis foram sendo promulgadas dando
ênfase ao sentimento religioso. A Constituição Federal de 1937, Art. 122, parágrafo 4º,
reza: “todos os indivíduos e confissões religiosas podem exercer pública e livremente o
seu culto [...]” e o Código Penal Brasileiro especificou como crime no art. 208 –
“Escarnecer de alguém publicamente, por motivo de crença ou função religiosa; impedir
ou perturbar cerimônia ou prática de culto religioso; vilipendiar publicamente ato ou
objeto de culto religioso”. Assim novas mentalidades foram se formando e as trocas
simbólicas se intensificando.
Não acreditamos que a divulgação do Espiritismo em Anápolis tenha sido
diferente. Jornais, Revistas, a busca por atendimento médico, por emprego
(principalmente depois de 1935) transformou Anápolis em um polo de transeuntes que ao
passarem pelo Município não escondiam suas culturas, crenças e desejos. Por isso
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firmamos que o Sanatório Espirita de Anápolis de 1950, momento de apogeu econômico
da cidade, emerge da caridade espírita com o intuito de ajudar as pessoas alienadas e
aquelas que foram para a cidade de Anápolis em busca de uma vida melhor, mas caíram
no desespero de perderem os recursos suficientes para custear uma vida com dignidade.

2. A caridade Espírita na antítese do progresso e suas nuances políticas
A cidade de Anápolis carrega potencial econômico desde os seus primórdios,
quando aos 13 anos de Emancipação política, 1920, transformou as áreas agrícolas
voltadas à cultura de subsistência para áreas de produção comercial, fato que contribuiu
para o crescimento demográfico da cidade. Neste mesmo ano, foi inaugurada a estrada de
rodagem que ligara Anápolis a cidade de Roncador em Minas Gerais, ponta dos Trilhos.
Acreditamos que essas primeiras veias de intercâmbio comercial com o Sudeste do país
promoveram possibilidades para trocas simbólicas, culturais entre os povos de Minas
Gerais, São Paulo e Goiás, estando entre as possibilidades vultos de personagens
importantes para a religião Espírita, como Eurípedes Barsanulfo da cidade de Sacramento
em Minas Gerais e Caírbar Schutel em Matão - SP. Isto acreditamos porque fontes,
(BORGES, 2018: p. 66; POLONIAL, 2011: p. 51), indicam que entre 1910 e 1940
ocorreu amplo crescimento demográfico no Município; Entre 1935 e 1960 a população
mais que dobrou, sendo que entre 1960 e 1980 seguiu o mesmo ritmo. Esse crescimento
deu-se em virtude da imigração sírio-libanesa, japonesa e italiana, e, também, a migração
interna vinda de Minas Gerais, São Paulo e região Nordeste do país. O progresso trouxe
pessoas e pessoas trazem culturas.
Com a Estrada de Ferro Goiás em 1935, além do dinamismo econômico,
ocorreu um fluxo maior de pessoas para a cidade de Anápolis em busca de atendimentos
na área da saúde, da educação, de emprego, ampliando ainda mais as trocas culturais
estabelecidas no Município anapolino e possibilitando a construção de novos povoados
como o de Pau Terra e o de Campo Limpo. Como relata o Jornal O Anápolis de
12/05/1935, o progresso tornara incontestável o crescimento de Anápolis:

É incontestável o progresso em Annapolis. Innumeras são as
construções em andamento e mesmo assim há falta de casas. Diversas
companhias construtoras já installaram suas agencias nessa cidade e
segundo informações seguras, o número de inscrições já é vultuoso.”
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O que se constata com a emergência do progresso e um número expressivo
de pessoas peregrinando para Anápolis e redondezas, tendo em conta também a
construção de Goiânia nesse período, é que o progresso, evidentemente, não alcançou a
todos. Segundo o jornal Voz do Sul (19/03/1933 apud Chaul, 1988), trabalhadores
goianos estavam a quase dois meses sem receber e muitos encontravam-se em condição
de miséria com suas famílias. Chaul (1988), em relação à construção de Goiânia, símbolo
do progresso e da modernidade, relata que os operários viviam de “empréstimos, vales e
promessas [...]”:

A mão-de-obra básica teve que ser trazida do Rio de Janeiro, São Paulo,
Minas Gerais e Bahia, para construir um contingente operário que não
havia se formado no Estado ao longo do seu processo histórico. Os
quase quatro mil anônimos [...] viviam em condições subumanas de
vida, e os salários, quando pagos, transformavam-se em vales, que, por
sua vez, viravam dívidas nas mãos dos agiotas, e acabavam como o
lucro das cantinas dos exploradores. (CHAUL, 1988: p. 210)

Assim como qualquer cidade em desenvolvimento, o crescimento
populacional e econômico em Goiás e em Anápolis gerou problemas típicos desse
processo. Em Anápolis havia pessoas vivendo em situação de ruas, sem teto, despossuídas
e desesperançadas que vieram ao Município goiano em busca de melhorias, viviam a
desilusão da busca e viam-se sem meios para retornar a terra natal400. Surge em Anápolis,
conforme o Jornal O Anápolis (16/11/50) o problema da mendicância, problema
corroborado pela Revista A Cinquentenária (1957: p. 34) que destaca que a mendicância
em Anápolis era composta de homens, mulheres e crianças, era um contraste à ideia de
uma cidade civilizada. Unida à mendicância, as doenças como a tuberculose. Esses
contrastes ao ideal de progresso foram denunciados no Jornal O Anápolis de 11/06/50 ao
pronunciar-se sobre a possível emergência de um Sanatório no Município para acolher
esses sofredores.
Na em desenvolvimento Anápolis de 1950, um grupo de Espíritas, movidos
pelo ideal de caridade e ajuda ao próximo tão perceptível na história dessa religião,
uniram forças para fundar no dia 23 de Abril o Sanatório Espírita de Anápolis.
Pela presente vimos comunicar a V. S. que a 23 de Abril do corrente
ano foi fundado nessa cidade o Sanatório Espírita de Anápolis,
sociedade que se propõe ao amparo aos necessitados, para tratamento
400

Disponível em: <http://www.sea.org.br/index1.php?pagina=hephistorico.html>, acessado em 24 de jul.
2019
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de doenças mentais (Obsedados), indistintamente de nacionalidade,
posição ou crença religiosa (O Anápolis, 06/10/50).

Não obstante, a égide política que permite o Sanatório Espírita de Anápolis
ser fundado em 1950 tem nuances higienistas, com o que ficaria conhecido como
medicina social. Segundo Campos (1996: p. 173), a medicina social, na sua afirmação
como ciência, tem estreitado sua relação com o Estado, tornando-se, como afirma
Machado et. al. (1978: 242), necessariamente política na “forma como intervêm na
sociedade e penetra em suas Instituições, como pela sua relação com o Estado”. No século
XX, com o governo de Brasil Caiado, inicia-se o Serviço Sanitário em 1926, tendo como
intenção “fiscalizar as práticas médicas em todo o Estado e propor ações de intervenção
urbana com o intuito de promover uma higienização dos espaços e das relações sociais”
(GOMES, 2019: p. 57). A princípio, higienizar é bom, promove saúde. Porém, conforme
Zygmunt Bauman (1998: p. 13-4), no livro O mal-estar da pós-modernidade, a visão de
pureza nada tem de inocente, principalmente, quando está inserida ao convívio humano,
nas relações sociais. Purificar, limpar é retirar a sujeira, é restabelecer a ordem, é retirar
o que está fora de lugar, limpar o ambiente social, conduzindo a “sujeira” para um local
à parte, de preferência bem longe “purificando-se” assim as pessoas de sua presença.
Acreditamos que essa era a percepção política de um Sanatório, sanear as relações
retirando das ruas o que não é desejado. Daí a ideia de higienização, aqui, ser vista com
esse viés político de restabelecer a ordem.
Assim, em pauta as questões sanitárias, o intuito não era exclusivamente gerar
saúde por intermédio do saneamento, mas estabelecer mecanismos de domínio. Com o
interventor Pedro Ludovico Teixeira essa percepção ficou evidente quando centralizou a
Diretoria de Higiene e subordinou os Municípios às autoridades de saúde pública. Em
1931, a cidade de Anápolis é uma das indicadas para dirigir a Diretoria de Higiene
(CAMPOS, 1996). Essa não era uma escolha estratégica, era uma escolha política.
Em busca de higienizar o precário Estado de Goiás, a visão sanitária se
envolve de um discurso que permite a política executar projetos, como aconteceu com a
transferência da capital para Goiânia. Chaul (2001) destaca que a intenção de mudança
da Capital vinha desde Conde dos Arcos e Miguel Lino de Morais (primeiros
governadores Goiás) era justificadas por questões sanitárias. Utilizando-se do discurso
sanitarista, o interventor, ampliou seu domínio ideológico e político sobre os agentes
sociais em Goiás.
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Os Sanatórios em Goiás são construídos dentro dessa visão de higienização,
sendo, portanto, objetos para o controle político da população, meios para retirar das ruas
àqueles não suportados em Hospitais. O que deixa insigne a diferença substancial que
existe entre a intenção caritativa Espírita e a visão política, isso sobre o mesmo objeto.

Conclusão
Partindo do contexto de construção da Doutrina Espírita na França por Allan
Kardec construímos, de forma panorâmica, o acolhimento da doutrina no Brasil, as
disputas internas e externas, e a absorção do conteúdo doutrinário francês no Estado de
Goiás. Buscou-se na visão de desenvolvimento econômico em Anápolis, vislumbrar as
trocas simbólicas ocasionadas pelos transeuntes no Município, o que trouxe os primeiros
vultos da religião espírita à cidade. Justificamos que na antítese do progresso estavam os
estratos sociais menos favorecidos, que não absorveram as riquezas, sendo, portanto,
excluídos do gozo.
Assim, embora a visão política higienista da época, sustemos que o Sanatório
Espírita de Anápolis, assim como Hospitais e escolas construídas pelos espíritas, tem
como base a caridade espírita e como meta a ajuda ao desamparado. Esse trabalho é um
recorte da Dissertação de Mestrado que será apresentada em 2020 à PUC-GO – Pontifícia
Universidade Católica de Goiás.

Referências bibliográficas
ALMEIDA, Angélica Aparecida Silva de. “Uma fábrica de loucos”: Psiquiatria X
espiritismo no Brasil (1900-1950). Tese de Doutorado apresentado à Universidade
Estadual
de
Campinas
em
2007.
Disponível
em:
<http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/CAMP_4d8d35c65183dd7953163573cf7231de>
Acessado em 15 de jun. 2019.
ACQUARONE, Francisco. Bibliografia Bezerra de Menezes: o médico dos pobres – 6ª
ed.
Editora
Aliança,
1982.
Disponível
em:
<
https://autoresespiritasclassicos.com/Autores%20Espiritas%20Classicos%20%20Divers
os/Bezerra%20de%20Menezes/01%20-%20Bezerra%20de%20Menezes%20%20O%20M%C3%A9dico%20dos%20Pobres)%20.pdf> Acessado em 17 Set. 2020
ARRIBAS, Célia da Graça. Afinal, espiritismo é religião? A doutrina espírita na
formação da diversidade religiosa brasileira. Dissertação de Mestrado apresentada ao
programa de sociologia da USP. São Paulo: 2008. Disponível em: <
https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/8/8132/tde-05012009171347/publico/CELIA_DA_GRACA_ARRIBAS.pdf > Acessada em 13 Set. 2020

792

BAUMAN, Zygmunt. O mal-estar da pós-modernidade. Rio de Janeiro: Zahar, 1998
BRASIL.
Código
Penal
Brasileiro
de
1890.
<Disponível
em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1851-1899/D847.htm>, acesso em 13 de
jul. 2019
BRASIL.
Constituição
Federal
de
1937.
Disponível
em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao37.htm>, Acessado em
23 de Jul. 2019
BRASIL.
Constituição
Federal
de
1934.
Disponível
em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao34.htm>, Acessado em
22 de Jul. 2019
BORGES, Luiz Cláudio Ribeiro. Nos trilhos da Ferrovia Goyaz: transformações urbanas
e econômicas no município de Anápolis (1851-1970). Dissertação de Mestrado
apresentada à Universidade Católica de Goiás, Goiânia 2018. Disponível em: <
http://tede2.pucgoias.edu.br:8080/handle/tede/2085> Acessado em 01 de Jan. 2020
BRITO, Clovis Carvalho. Do século XIX ao século XXI: As mulheres ou os “silêncios
da história” do espiritismo na cidade de Goiás. Revista Fragmentos de Cultura, Goiânia,
v.
23,
n.
1,
p.
17-38,
jan./mar.
2013.
Disponível
em
<
http://www.espiritualidades.com.br/Artigos/B_autores/BRITTO_Clovis_Carvalho_tit_
Do_Seculo_XIX_ao_Seculo_XXI_as_mulheres_ou_os_silencios_da_historia_do_espiri
tismo.pdf > Acessado em 10 Set. 2020
BRITO, Clovis Carvalho. Luz sobre o alqueire: Itinerário do Espiritismo no interior do
Brasil. Ed. Espaço acadêmico. Goiânia: 2016
CHAUL, Nasr N. Fayad. Caminhos de Goiás: da construção da decadência aos limites
da modernidade. Editora UFG, 2001.
CHAUL, Nasr N. Fayad. A construção de Goiânia e a transferência da capital. No. 17.
CEGRAF, UFG, 1988.
CURADO, Ramir. Bernardo Élis: Goiás e o regionalismo modernista. Anápolis:
Moderna, 2019
FEDERAÇÃO ESPÍRITA BRASILEIRA. Bibliografia de Adolfo Bezerra de Menezes
Cavalcanti.
Disponível
em:
<
https://autoresespiritasclassicos.com/Autores%20Espiritas%20Classicos%20%20Divers
os/Bezerra%20de%20Menezes/03%20%20BiografiaEsp%C3%ADrita%20do%20Brasil).pdf> Acessado em 17 Set. 2020
FERNANDES, Paulo César da Conceição. As origens do espiritismo no Brasil: Razão,
cultura e resistência no início de uma experiência (1850-1914). Dissertação de Mestrado
em Sociologia apresentada a Universidade de Brasília. Brasília, 2008. Disponível em: <
https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-69922008000300021 >
Acessado em 15 Set. 2020.

793

GOMES, Michel Barbosa. Loucura e espiritismo: o surgimento dos sanatórios espíritas
em Goiás (1949-1959). Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de Pósgraduação
em
História
da
PUC-GO.
Disponível
em:
https://bdtd.ibict.br/vufind/Record/PUC_GO_614b3b6a251ab126da5fdea001145283
Acessado em: 19 Set. 2020
JABERT, Alexander; FACCHINETTI, Cristiana. A experiência da loucura segundo o
espiritismo: uma análise dos prontuários médicos do Sanatório Espírita de Uberaba. Rev.
latinoam. psicopatol. fundam. vol.14 no.3 São Paulo Sept. 2011. Disponível em:
<https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S141547142011000300008&script=sci_arttext> Acessado em 12 de Mar. 2019
KARDEC, Allan. O livro dos Espíritos – 6ª ed. São Paulo: Mundo maior editora, 2012.
Disponível
em:
<https://espirito.org.br/wp-content/uploads/2017/05/Livro-dosEspiritos.pdf> Acessado em 20 Set. 2020
LUZ, Janes Socorro da. A (re) produção do espaço de Anápolis/go: a trajetória e uma
cidade média entre duas metrópoles, 1970-2009. Tese de doutorado. Universidade
Federal de Uberlândia. Uberlândia, 2009.
MACHADO, Roberto et al. Danação da norma: a medicina social e a constituição da
psiquiatria no Brasil. Rio de Janeiro: Graal, 1978.
MENEZES, Bezerra. A loucura sob novo prisma – estudo psíco-fisiológico. Ed.
O ANÁPOLIS, Ano I, 12 de Maio de 1935, nº 07, folha 01
O ANÁPOLIS, Ano XVI, 06 de Outubro de 1950, nº 1035, folha 02
O ANNAPOLIS, Ano XVI, 23 de Abril de 1950, folha 02
PLATÃO. Fédon. São Paulo: Martin Claret, 2011
POLONIAL, Jucelino M. Ensaios Sobre a História de Anápolis. Anápolis: AEE, 2011.
REALE, Giovanni; ANTISERI, Dario. História da filosofia: Antiguidade e idade média.
São Paulo: Paulus, 1990
REVISTA CINQUENTENÁRIA. Edição única em comemoração ao Jubileu da cidade
de Anápolis, 1957
SANATÓRIO ESPÍRITA DE ANÁPOLIS. Site da Instituição. Disponível em:
<http://www.sea.org.br/> acessado em 23 de Jul. 2019
SILVEIRA, Marcos Delson da; NETO, Maria C. N. F. A construção social da loucura e
o suplício de um louco no conto André louco de Bernardo Élis. Revista temporalidades,
V.
12,
N.
01,
edição
32,
2020.
Disponível
em:
<
https://periodicos.ufmg.br/index.php/temporalidades/article/view/19767> Acessado em
31 Maio 2020.

794

SPINELLI, Miguel. A tese pitagórica-platonica da Metempsicose enquanto ‘teoria
genética’ da antiguidade. Revista Educação e Filosofia. Uberlândia, v. 27, n. 54, p. 731754, jul./dez. 2013. ISSN 0102-6801. Disponível em < www.seer.ufu.br > Acessado em
14 de out. 2019
WANTUIL, Zêus; THIESEN, Francisco. Allan Kardec: Pesquisa bibliográfica e Ensaios
de interpretação. Federação Espírita Brasileira. Brasília-DF.
Disponível em:
<http://www.autoresespiritasclassicos.com/Historia/Z%C3%AAus%20Wantuil%20%20Francisco%20Thiesen/Z%C3%AAus%20Wantuil%20%20Francisco%20Thiesen%20(Allan%20Kardec%20-%20Volume%2002).pdf>
Acessado em 16 Set. 2020.

795

CONGADAS: MEMÓRIA, HISTÓRIA E INTERPRETAÇÕES

Marcos Manoel Ferreira401
RESUMO: neste artigo faremos uma breve análise histórica das origens e raízes das Congadas
no Brasil, folguedos, manifestações culturais e religiosas, originárias da África e tradição popular
pelo país. Nesse cenário, analisaremos não só seu florescimento, a dinâmica de assimilação de
novos elementos simbólicos, como também, o resultado do processo diaspórico africano, a
presença dos pretos escravizados, sua trajetória de trabalho e luta. Buscaremos compreender os
elementos constitutivos desses festejos, incluindo os aspectos estéticos e os ritos populares,
sincréticos que se inserem nos festejos em louvor à Nossa Senhora do Rosário, São Benedito e
Santa Efigênia. Numa perspectiva decolonial, através de registros documentais, que permitam
estabelecer suas conexões e influências provenientes do outro lado do Atlântico, que no Brasil
tornaram-se oficialmente, patrimônio cultural imaterial em algumas regiões, como espaços de
memória e resistência com novos contornos destacadamente, em terras mineiras 402 e goianas.
Portanto, nossa proposição é desmitificarmos narrativas de memórias marginalizadas, culturas
negadas, silenciadas pela intolerância religiosa, alicerçadas no racismo estrutural e na
necropolítica.
Palavras-chave: Congadas; Africanidades; Cultura Popular; Memória.

Nossas fontes e referências, para embasarmos nossos apontamentos e reflexões
neste artigo, consubstancia-se numa base teórica em estudos importantes, de autores
diversos, folcloristas, pesquisadores nas áreas da história, antropologia, sociologia,
autoridades em cultura africana e afro-brasileira, estudiosos das congadas e dos festejos
do Rosário pelo Brasil. A partir dessas referências, nortearemos nossas reflexões,
determinantes para a compreensão, elaboração teórica e empírica da dinamicidade desse
folguedo e da importância desta tradição histórica, popular e sincrética. A vivência nos
festejos, como experiência antropológica, embasando o enredo de uma narrativa de luta,
africanidades e a ancestralidade reverberando nas senzalas, quilombos e nas ruas.
Conforme propõe Barros (2019: 134) “a fonte histórica é aquilo que coloca o historiador
diretamente em contato com o seu problema. Ela é precisamente o material através do
qual o historiador examina ou analisa uma sociedade humana no tempo”.
Mestrando em História – Religião, Cultura e Sociedade - (UEG) Universidade Estadual de Goiás,
Campus Sudeste, Morrinhos; Especialista em História e Cultura Afro-brasileira e Africana - Claretiano
Centro Universitário; Pedagogo (UFG) Universidade Federal de Goiás; Historiador – Claretiano Centro
Universitário. ID Lattes: http://lattes.cnpq.br/4164124263076352. ORCID: https://orcid.org/0000-00019834-612X. E-mail: professormarcosmanoelhist@gmail.com, orientado pelo Prof. Dr. André Luiz Caes
(UEG) Universidade Estadual de Goiás, Campus Sudeste, Morrinhos.
402
Segundo um levantamento feito pelo Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), somente no
estado de Minas Gerais, 701 festas do Rosário são realizadas atualmente, nomeadas também como congado,
congo, reinado e, como já foi mencionado, congada, podendo receber ainda outras denominações. São
festas dedicadas a Nossa Senhora do Rosário, que, sob essa invocação, é louvada, sobretudo pelos negros,
desde os tempos coloniais (MORAIS, 2019: 2).
401
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Discorreremos sobre alguns registros históricos das origens, a luta pelos espaços de
memórias, interpretações culturais, religiosas acerca dessas manifestações, incorporadas
no contexto dos festejos em homenagem a Nossa Senhora do Rosário, São Benedito e
Santa Efigênia. Destacando a devoção, as composições religiosas, o imagético popular e
seus fundamentos sincréticos. A ritualística, seus aspectos elementos religiosos
constitutivos, com integrantes de diversas tradições culturais, com suas formas de
religiosidade múltiplas.
Nesse sentido, assumimos que o termo cultura, pode ser explicado na perspectiva
de Tylor (1871) apud Laraia (2000: 25) que propõe: “[...] tomado em seu amplo sentido
etnográfico é este todo complexo que inclui conhecimentos, crenças, arte, moral, leis,
costumes ou qualquer outra capacidade ou hábitos adquiridos pelo homem como membro
de uma sociedade”.
Tomando-se as tradições nessa perspectiva da história cultural e suas abordagens
— a controvertida relação entre o popular e o erudito —, também entendemos que a
dinâmica social e suas tradições, estabelecidas nas inter-relações étnicas e populares, vão
moldando e diversificando essas práticas. O encontro entre tradições de povos diversos,
como é o caso do Brasil, produzindo novas referências comportamentais, que
demonstram o sincretismo nos seus fundamentos. A dinâmica da cultura popular, na
perspectiva de Roger Chartier, segundo Oliveira (2018: 69), “como quer que
compreendamos a cultura e suas práticas, não devemos reconhece-las como algo pacífico,
isto é, situadas além das “representações”, das “lutas de representações” e do “poder””.
As percepções e releituras que pretendemos fazer sobre as congadas, acreditamos
que possam revelar/reforçar novos conhecimentos, frente aos componentes culturais de
povos díspares, mas que convergiram historicamente e dialogaram entre si, no contexto
das tradições brasileiras, nos autos de fé. “Existem as festividades do Reinado, estrutura
mais ampla e complexa, que abrange as guardas, os ternos e contempla vários rituais de
devoção e festa — e a congada, além de se referir à festa, também dá nome às guardas do
Congo” (MONTEIRO, 2016: 3).
O Brasil é um universo de matizes étnicas e multicultural, processo histórico,
antropológico e cultural, com as misturas de religiosidades, crenças e tradições do
triângulo atlântico — Europa, África, América — o povo brasileiro, se fez. Numa
dinâmica de diversos costumes, devoções e a preservação de

alguns elementos

característicos de cada uma dessas culturas. De norte a sul, de leste a oeste, a construção
dos sujeitos e da consciência coletiva dos brasileiros ocorreu através de manifestações
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culturais e folclóricas, muitas vezes representadas nos autos de fé, na vivência do sagrado
e do profano, vivamente presentes no cotidiano religioso e social, permeado pelos ritos e
simbolismos. Enfrentando o preconceito racial e a intolerância religiosa, o tempo, a
perseverança e a tradição consolidaram os festejos dos pretos, em uma celebração de
tolerância, devoção e diversidade.
Nessa conjuntura de perseguições étnicas e intolerância, o imperativo de ações
insidiosas e contínuas por parte da sociedade escravocrata, em proibir ou inibir essas
manifestações culturais, estavam por todos os lados, ao longo de nossa história.
Marginalizados pela elite branca, cristã e patriarcal, pela Igreja e governantes locais,
ainda assim, os pretos conseguiram manter viva suas tradições. Conforme podemos
observar:
Sob o ponto de vista das autoridades governamentais, religiosas e dos
senhores, as festas negras foram muitas vezes descritas como “folias”,
“batuques”, “vozerias” ou “tocatas de preto”. Esses termos eram usados
em debates políticos e na imprensa do século XIX para qualificar as
diferentes manifestações festivas dos africanos e de seus descendentes.
Alguns senhores viam com desconfiança as festas dos negros (VIANA,
2012: 48).

A resistência e o culto às suas raízes africanas, a adoção de Nossa Senhora do
Rosário como padroeira dos pretos, aos poucos foram se afirmando e se configurando
como um dos elementos do catolicismo popular. Assimilando ritos e devoções,
resultando na multiplicidade de percepções que ocorrem na ação dessa mistura cultural
em si, na qual a sociedade está imersa. Processo fundamental para a construção da
identidade dos sujeitos, evidenciando a necessidade e a prática humana da arte, do
sagrado, o imagético e as tradições que se estruturam, constituindo a cultura de um povo.
Nesse sentido:
A história do homem é uma história da cultura, pois, ele a produz desde
a sua origem e tudo o que faz está inserido no contexto cultural. O
folclore, como manifestação cultural, acompanha a existência do
homem, influenciando-o na sua maneira de pensar, sentir e agir no
tempo e no espaço (BONETTI, 2015: 137).

É o que Chartier (2002: 56) ressalta, ao afirma que, “saber se pode chamar-se
popular ao que é criado pelo povo ao àquilo que lhe é destinado é, pois, um falso
problema. Importa antes de mais identificar a maneira como, nas práticas, nas
representações ou nas produções, se cruzam e se imbricam diferentes formas culturais”.
Estas manifestações populares, constituem uma das características mais importantes de
um povo, seus ritos, procissões, devoções e sincretismos; os folguedos e suas variantes
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regionais; os festejos, crenças e crendices, o misticismo, a simbiose entre o sagrado e o
profano. Nesse sentido o folclore, composto de saberes populares desse povo — os quais,
não se sabe ao certo, ou quase sempre, suas origens —, mostra seus elementos
constitutivos, nas mais diversas manifestações culturais e seus cultos públicos pelo país.
Manifestações profusas, congadas, como autos de fé, evidenciam os traços e
elementos do catolicismo popular, incluindo também características do espiritismo, do
candomblecismo, do umbandismo, sincretizando com devoção, com festejos dançantes,
coreografados, fomentando o legado das tradições e da cultura sempre em transformação,
incorporando novos componentes, característicos das sociedades e de suas influências.
Conforme podemos observar na proposição:
A cultura congadeira subsidiada pelas cantigas, pelas rezas,
coreografias, ritmos, cores, celebrações das mais diversas ordens,
contam e cantam coisas também antigas, de guerras, de lutas, de
batalhas, de fé. [...] Estas práticas culturais com as suas festas, suas
danças, seus cantos e mais propriamente com o ressoar de seus
tambores igualmente enunciam uma mensagem que não só aquela de
tristeza, de rebelião ou de fé (BRASILEIRO, 2016: 22).

É perceptível a relutância/intolerância — por parte de alguns — participantes da
Festa do Rosário, acerca da presença de elementos de religiões — não cristãs-católica —
no espaço público e nas celebrações, conforme vemos em Giumbelli 403. Estudos e as
narrativas de partícipes, indicam a presença, traços do espiritismo, por exemplo, no
contexto desses festejos congadeiros, conforme se observa nos depoimentos dos
moradores e participantes mais longevos, da cidade mineira de Oliveira. De acordo com
Rubião (2010: 30) em entrevistas com partícipes, afirmou:
A relação que fizeram entre o Congado e determinados preceitos do
espiritismo, estão presentes nas memórias dos atuais participantes. Esta
ligação era um dos motivos alegados para a proibição do festejo, como
nos conta Antônio Eustáquio, afro-descendente, 63 anos, aposentado
pela Gerdau, morador de Oliveira e capitão do terno de Moçambique de
Nossa Senhora das Mercês: “Exatamente, tinha muita resistência. As
autoridades, principalmente, pelo que eu sei. Perdeu o brilho da festa
porque na época tinha muitas misturas da parte nossa. Eu sou religioso,
mas também tinha muitos espíritas e o nosso bispo Dom José de
Medeiros Leite, ele interditou a festa por causa do espiritismo. Tinha
muita infiltração dentro da festa que, tinha que ser a festa religiosa como
é hoje. Nós custamos ter acesso dos ternos, dos dançadores, reis,
rainhas, nós custamos a adquirir que o acesso nosso dentro da igreja”.

403

GIUMBELLI, Emerson. A presença do religioso no espaço público: modalidades do Brasil. Religião e
Sociedade. Rio de Janeiro, n. 28, v. 2, 2008.
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Corroborando essas considerações, a presença de elementos africanistas nas
manifestações congadeiras e em consonância com Fonseca; Ferreira (2010: 5), “a
pluralidade cultural de origem africana em Uberaba. Destacando-se os ternos de Congo,
Moçambique, os Afoxés, a Umbanda, o Candomblé, dentre outras manifestações
culturais de cunho religioso”. Dessa forma, continua os autores:
É importante ainda relatar que estas manifestações são marcadas,
fundamentalmente, por símbolos que misturam elementos, imagens e
desenhos que destacam aspectos da religião católica em profusão com
aspectos da cultura afro. Então, as manifestações culturais africanas são
marcadas por um forte sincretismo religioso (FERREIRA; FONSECA,
2018: 5).

Todas essas festividades constituem legados e tradições, que na atualidade
devemos observar a relevância dessa dinâmica e as adaptações ao contexto
contemporâneo. Essa constatação nos coloca em consonância com Laraia (2000: 70), que
propõe: “o modo de ver o mundo, as apreciações de ordem moral e valorativa, os
diferentes comportamentos sociais e mesmo as posturas corporais são assim produtos de
uma herança cultural, ou seja, o resultado da operação de uma determinada cultura”.
O folguedo das congadas, com os bantos — danças dramáticas e em cortejos —
seus elementos constitutivos, simbólicos, interpretados como patrimônio da tenacidade e
enfrentamento histórico, frente as narrativas marginalizadas, no legado do processo
diaspórico africano. Manifestações e tradições históricas, culturais e memórias dos povos
de Angola, Mali, Congo, Benin, Togo e as demais nações africanas cujos filhos, foram
escravizados e martirizados.
Silva (2016: 20), apresenta essa festividade da coroação do Rei Congo, “como uma
reminiscência das relações entre os portugueses com a corte do Congo no século XV,
quando a coroação do Rei do Congo passou a contar com a presença das tradições
católicas”. No Brasil, os pretos escravizados, para manter a consciência de suas raízes
africanas, passaram a comemorar a coroação do Rei do Congo com a graça de Nossa
Senhora do Rosário, a padroeira das Irmandades de Pretos no Brasil colonial e imperial.
Dessa forma:
A congada, objeto de estudo de vários cientistas sociais, e com diversos
enfoques em épocas distintas, já foi caracterizada, mais de uma vez
como própria dos negros brasileiros. Por essa vinculação, embora sendo
uma festa para Nossa Senhora do Rosário, os rituais populares realizamse nos dias dos santos de cor negra, como São Benedito e Santa
Efigênia. Conhecida pelos nomes de Congada, Congado, Congo, tudo
na festa parece intrigante, pois, é a expressão comum de um universo
repleto de significados, estratégias, sabedorias e resistências humanas.
Trata-se, portanto, de uma manifestação cultural, cujo nome é o termo
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criado pelo oprimido, que continua diferenciado e complexo, tanto
quanto a condição social geral da maioria dos negros do Brasil (KINN,
2006: 14-15).

A partir do século XVI o implacável colonialismo português nas Américas e sua
desumana atividade econômica, fomentando a mais perversa das práticas humanas, a
escravização. Descortinava um panorama comercial sombrio, pautado na compra e venda
de seres humanos, africanos, subjugados pelo etnocentrismo. Um comércio rentável,
alicerçado no racismo, na intolerância, na mão de obra escravizada de vítimas do senhorio
cristão eurocêntrico. Sob o tinir dos grilhões, desembarcaram em solo americano, na
bagagem, a dor e o terror do exílio, ceifados pela empáfia e a ganância europeia, o banzo
da terra mãe e as tradições como elo. Assim, Lopes (2008: 33-49) descreve esse momento:
A partir de meados do século XVI os europeus aperfeiçoaram ainda
mais seus métodos de trabalho. Os principais motivos de sua
prosperidade foram a exploração da mão de obra africana e seus
empreendimentos nas Américas. [...] O tráfico de escravos africanos
para o Brasil ocorreu do século XV até meados do século XIX, quando
caiu na ilegalidade.

Nosso escopo seria a confirmação de que registros apontam a existência — desde
o início da colonização e a escravidão no Brasil —, por exemplo, em Pernambuco a
organização de pretos em Confrarias do Rosário — referência à Nossa Senhora do
Rosário, padroeira dos pretos —, Irmandades no nordeste brasileiro, que a:
Exemplo do catolicismo herdado do período colonial, as confrarias
eram associações corporativas organizadas por leigos e sediadas nas
igrejas. [...] Assim, ao longo do século XIX, ainda existiam irmandades
preponderantemente ligadas a comerciantes ou negociantes e seus
dependentes, como também irmandades de “pardos” e “pretos”. [...]
Irmandades de Nossa Senhora do Rosário, que atraíam os descendentes
de africanos em todo o Império (VAINFAS, 2008: 390).

Viana (2007: 179) em O idioma da mestiçagem, afirma que as “irmandades, nesse
sentido, cumpriam nas áreas urbanas um papel destacado no processo de reconstrução das
identidades étnicas no contexto do escravismo”. Outros estudiosos também corroboraram
o papel das Irmandades — ainda que idealizadas pelos brancos, que contribuíram para o
processo de união, resistência e o fortalecimento entre os afrodescendentes, que
possibilitavam entre outras ações, ajuda financeira aos mais necessitados.
As irmandades eram associações religiosas que permitiam aos negros
se reunir de modo relativamente autônomo em torno da devoção a um
santo católico. Espalhadas por diversas áreas do Brasil escravista desde
o século XVII, as irmandades eram locais em que se criavam laços de
solidariedade e ajuda mútua entre seus integrantes (VIANA, 2012: 47).
A mais antiga delas, a Irmandade de Nossa Senhora do Rosário e São
Benedito dos homens pretos, criada no século XVII, admitia como
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irmão “toda e qualquer pessoa” que por devoção quisesse servir à
Virgem (VIANA, 2007: 163).

Conforme Almeida (2012: 23), seu tema básico é a luta (guerra) e para representála a dança é encenada por autos populares, que correspondem a uma espécie de ópera, em
que contam encenação própria, tendo cada participante um papel determinado. As origens
africanas remontam do século XVI, contudo, os primeiros registros, são do período
colonial:
As primeiras manifestações de coroação de reis negros teriam sido
realizadas com os reis de Angola no século XVII, e tal prática teria sido
realizada por escravos e forros no XVI em Lisboa. O surgimento da
eleição do rei e da rainha congos liga-se à representação política e
simbólica do rei do Congo, promovida em 1551, pelo rei português D.
João III em Portugal (TINHORÃO, 1998: 42).

França (2011: 9), declara “que no Brasil colonial, a primeira coroação do rei Congo
feita por uma irmandade religiosa ocorreu em Recife no século XVI e Chico Rei,
considerado o primeiro rei Congo a fazer um terno de Congada em Minas Gerais teria
sido coroado em 1717”. Portanto:
Esta manifestação nasceu no Brasil, por volta do século XVIII, tempo
em que ocorreram os primeiros registros históricos. Conforme
Fernandes (2007), a Congada nasceu em 24 de junho de 1706, na vila
de Iguaraçu em Pernambuco, quando foi encenado pela primeira vez o
auto dos Congos. [...] Tais aspectos permitem que se conjecture que a
manifestação foi recorrente no Brasil em pelo menos três estados
(Pernambuco, Espírito Santo e Minas Gerais) [...] (ALMEIDA, 2012:
23).

Para Martins (1997: 24), “as congadas são as festas e as cerimônias que o Reinado
de Nossa Senhora do Rosário fazem para os santos católicos, festejados africanamente”.
Manifestações, repletas de simbolismos e subjetividades míticas, na construção da
persistência e devoção, em louvor e clamor. Conforme podemos observar:
As irmandades negras tinham variedade de santos de devoção, como
Nossa Senhora do Rosário, Santo Elesbão, São Benedito, Santa
Efigênia, Santo Antônio e outros. A linguagem religiosa no período
colonial e imperial, portanto, foi o terreno da mediação cultural e as
irmandades — e suas festas e congadas — são entendidas como parte
das estratégias encontradas pelos escravizados de resistirem à
escravização, como espaço de autonomia e criação de laços de
solidariedade e sociabilidade (MONTEIRO, 2016: 5).

Mesmo com a existência de pequenas divergências cronológicas, por outro lado,
percebemos até aqui, um consenso de que as congadas nasceram a partir desses locais de
autonomia dos pretos, territorialidade e espaços de memória, as Irmandades, que
demonstram uma separação entre as etnias durante a história do Brasil. Entretanto, ainda
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assim é inegável o quanto somos um povo híbrido — o nativo ameríndio, o branco
europeu, o preto africano — resultando da pluralidade, diversidade étnica, cultural e
religiosa.
Notamos a expressividade das tradições dos afroamericanos, a devoção de um país
multirracial, seus dogmas, simbolismos, religiões e religiosidades. Fica perceptível neste
processo, ao longo da história no Brasil, o desenvolvimento de uma forte identidade dos
afrodescendentes com suas raízes, a congada como mecanismo de resistência, frente às
imposições religioso-culturais e a todo tipo de violência — física, moral, psicológica —
praticada pela Igreja e seus senhores, brancos, algozes e cristãos. Segundo Freyre (2004:
398), “mesmo a relação bruta produzida pela escravidão não impediu que a cultura
africana exercesse forte influência sobre a cultura desenvolvida na América Portuguesa”.
Nessa perspectiva, podemos dizer que:
É confirmada a importância da Congada no Brasil pelos registros dessa
festa em muitos Estados e em todas as regiões, essa festa permanece
associada a louvor aos santos católicos, seguindo como centralidade a
representação da figura do rei do Congo. Pelo grande número de
componentes envolvidos nesta festa, leva-nos a crer que essa
dramatização perfilou em muitos negros uma manifestação de
resistência. [...] Ao reconhecer a cultura afro-brasileira, busca-se
elucidar as tradições dos antepassados africanos expressas nessa
cultura, nesse aspecto a congada é uma manifestação que se dá a partir
de uma ressignificação ligada aos elementos da musicalidade, da
religiosidade e da expressão corporal africana, a preservação e
manutenção das tradições é a mais forte expressão de resistência
(FREITAS, 2016: 4-7).

As congadas continuaram a existir como manifestações culturais também durante o
processo de abolição da escravidão. Na verdade, pode-se dizer que ela teve seu
significado fortalecido, como exemplo da resistência cultural dos povos pretos.
Conforme, afirma Monteiro (2016: 3):
São folguedos bastante expressivos nos estados de Minas Gerais, São
Paulo, Goiás e Paraná. Os grupos se apresentam em forma de cortejo
real, incluem danças, cantos e são compostos predominantemente por
homens e mulheres pretos (as), que se reúnem para louvar seus santos
de devoção.

Nesse contexto, podemos dizer que já estava sendo gestado um sentimento de
tolerância, diversidade cultural e religiosa. Um processo na dinâmica social brasileira,
mesmo face de todos os obstáculos os quais os pretos confrontaram ao longo das lutas
pelo fim da escravidão. Já teríamos no Brasil uma situação de pluralismo, que, de acordo
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com Berger (2017: 20), “era uma condição social na qual pessoas de diferentes etnias,
cosmovisões e moralidades vivem juntas pacificamente e interagem amigavelmente”.
Entretanto, período em referência — século XIX —, mesmo frente aos modestos
avanços advindos do abolicionismo, a resistência dos pretos contra a opressão e a
escravização, as conquistas sob o manto da liberdade, igualdade e equidade, jamais se
concretizaram, e as esperanças advindas daquele 13 de maio de 1888, não se traduziram
no que de fato, se destinavam ou propalavam.
Para a historiografia crítica ao marco da abolição dos escravizados, a realidade foi
outra, com a liberdade sob a pena da Princesa Isabel, prevaleceram os interesses
oligárquicos, escravagistas, racistas e excludentes. A elite econômica albugínea não
estava interessada em uma reforma ou justiça social, o modelo escravocrata no final do
século XIX, tornou-se um entrave para o desenvolvimento econômico. Os escravizados
libertos do tronco, amontoaram-se em encostas e favelas, marcados não somente pela cor
da pele, como também sob o cientificismo da pseudociência que buscava justificar, o
racismo, a inferioridade dos indivíduos pretos, frente a defesa do branqueamento da
sociedade brasileira, com a chegada dos imigrantes europeus.
Portanto, a reorganização dos afro-brasileiros no interior de uma sociedade racista,
tornou-se uma nova luta, por uma abolição real e legítima, que contemple uma liberdade
com justiça social na sua plenitude e políticas públicas inclusivas. O engajamento de toda
sociedade, a resistência dos movimentos afro e quilombolas, contra a discriminação, a
necropolítica e o feminicídio de pretas. Vozes historicamente, por inúmeras vezes,
sufocadas a golpes de joelhos no pescoço, suas memórias vilipendiadas e suas narrativas
silenciadas em valas comuns.
Os elementos de africanidades na cultura brasileira, são latentes, erguidos por
incansáveis guerreiros escravizados e seus ancestrais. Renegados pela homilia católica,
ainda assim, consolidaram suas tradições, crenças, danças e festejos populares. As
religiões de matrizes africanas, que tanto contribuíram na formação cultural brasileira, de
um povo miscigenado, eclético, sincrético e não menos, racista. Condição de
invisibilidade legitimada pela Igreja Católica, respaldando os interesses econômicos
espúrios e a pilhagem da coroa, concedendo o assentimento desumano, covarde, a benção
à escravidão dos africanos e a diáspora.
Nas congadas, os ternos animam por onde passam o cortejo, com muita dança,
vários instrumentos, celeuma e uma alegria em cores vibrantes. “Catopé ou “catupé”,
dança mineira em cortejo, assemelhando-se à congada ou moçambique”, em
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conformidade com Lopes (2015: 42). Os ternos são os grupos de dançadores de congo,
com coreografias e batidas próprias, vestimentas coloridas e que desfilam nos dias das
festividades. Os ternos, são de fato, os que fazem o folguedo, ser congada.
A Festa de Nossa Senhora do Rosário é um ritual que envolve muito
integrantes divididos entre os ternos, reis, rainhas, príncipes e princesas,
além do público que a assiste. O ritual congadeiro tem muitos mistérios
e desperta curiosidade dos espectadores que desejam compreender sua
complexa teia de significados. Mas, os negros do Rosário estão
continuamente aprendendo sobre sua prática não tendo, assim, um
conhecimento acabado sobre o Congado, e também não revelam seus
saberes para pessoas que não fazem parte da irmandade (RUBIÃO,
2010: 83).

A sociedade brasileira, estatiscamente se declara de maioria cristã, mesmo com uma
tímida aceitação do pluralismo religioso, ainda é maculada pelo racismo estrutural e pela
intolerância religiosa; injustiça e a marginalização dos elementos culturais afro, das
religiões de matriz africana e afro-brasileiras. Ignorando o papel desempenhado pelos
africanos e afro-brasileiros, o povo preto ainda são as maiores vítimas da necropolítica
brasileira, eviscerando as memórias negadas e as vozes silenciadas, sobrepondo a uma
realidade, que não é mito.
A construção da grandeza dessa terra, inúmeras vezes marcada pelo
sangue alheio, para saciar a sanha de latifúndios canavieiros,
mineradores, cafeeiros, numa supremacia branca, patriarcal e ordinária.
O sal gotejado na terra fértil, irrigada pelo suor de bantos e sudaneses,
fizeram a fortuna, a doçura da cana e da vida de muitos infames
senhores. Do açúcar alvo como a neve, que deixava mel o amargo café.
Temperado pela vergonhosa escravidão dos renegados e a miséria dos
ignorados que tanto contribuíram para a grandeza econômica e cultural
do país! Pelas mãos calejadas e pés em brasa, impávidos, cor de ébano,
historicamente inferiorizados e marginalizados, pela intolerância
caucasiana e racista (FERREIRA, 2019: 1).

Contudo, a dinâmica e a simbiose de cultural e religiosa, juntos no mesmo auto de
fé — adeptos do catolicismo popular, candomblecistas, umbandistas — rezam, cantam,
dançam, pedem, agradecem e se entregam plenamente ao mesmo manto e a mesma
devoção. Pretos, brancos, mestiços, afortunados, miseráveis, imbuídos no mesmo auto de
fé, tradições, procissões e comemorações dos santos. A batida hipnotizante, a
manifestação popular e a grandeza da religiosidade, se manifesta nas práticas de toda
celebração do auto à Nossa Senhora do Rosário404.

404

Santa católica, objeto de devoção de comunidades negras em todo o Brasil. Seu culto, comumente
associado, desde a época colonial, ao de São Benedito, fez surgir tradições expressas em folguedos
ritualizados, como congadas, taieiras, etc. A devoção aos dois santos remonta à Angola do século XVII,
mesmo antes da canonização de São Benedito, em 1807 (LOPES, 2008: 122).
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Os fundamentos dessa representação ritualística, que une o sagrado e o profano,
alimenta todos os lados da Festa, e suas respectivas manifestações de fé. Essa é a grande
beleza dos fenômenos religiosos, em sua profunda imersão nas sociedades: coloca lado a
lado as diferenças e divergências, as classes e as cores, unificando, em certo sentido, a
realidade. Simbiose cultural e religiosa, o culto à — Nossa Senhora do Rosário, São
Benedito e Santa Efigênia —, seus mistérios e significados, ganharam notoriedade,
devoção e grande importância nos festejos populares.
Em várias cidades goianas — Pires do Rio, Ipameri, Caiapônia, Goiânia, Catalão
— e mineiras, acontecem os festejos em louvor à Nossa Senhora do Rosário, bem como
à São Benedito e Santa Efigênia. Uberlândia, Dores do Indaiá, Paracatu, Uberaba,
Itapecerica, Sabará, Ituiutaba, Oliveira, Belo Horizonte, entre outras, a Congada se faz
presente para além das celebrações, fazendo parte do cotidiano cultural destas cidades.
Ou seja:
Com efeito, as Congadas representam rememorações de reinados
africanos por meio de festejos, festas, festividades onde estão incluídas
as procissões, coroações, desfiles de apresentações dos Grupos,
Guardas, Bandas ou Ternos; novenas, novenários, missas campais,
almoços coletivos e outras atividades ligadas ao contexto da festa e o
Congado como forma de organização sociocultural cotidiana dos
grupos, uma manifestação cultural e social que acontece no decorrer do
ano, independente da data em se realiza a festa da Congada
(BRASILEIRO, 2016: 22).

De cidade para cidade, observamos a ocorrência de variações na dinâmica e na
composição da festa, número de integrantes, de ternos, a ritualística e o que se festeja.
Interpretações e variantes locais, componentes característicos de cada região, de cada
lugar. Alguns aspectos, são singulares, a exemplo, do que ocorre em algumas localidades,
os festejos à Nossa Senhora do Rosário, acontecem em meses diferentes e mais de uma
vez ao ano.
De acordo com Freitas (2016: 1), nos eventos de maio, “são músicas cantadas pelo
terno exprimiam sofrimento e lamentação, outras com agradecimentos e esperança com
saudação as cores da Bandeira Nacional”. Em Goiás as Festas do Rosário, a Congada,
com suas danças e melodias, acontece hoje ao som do tambor, violão, reco-reco, gunga,
patangonga, pandeiro, triângulo e sanfona. O sentido, o caráter musical e estético da
congada, pode ser descrita:
O tambor era fator de união da massa escrava. Ao redor dele e seguindo
seu ritmo, os escravos se comunicavam, ridicularizavam os senhores e
tramavam revoltas. Muitas vezes considerados seres “falantes”, os
tambores invocavam divindades (numa prática viva até hoje),
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transmitiam mensagens e, mal usados, até denunciavam esconderijos.
Daí a proibição, no século XIX, na Bahia, do tambor iorubano
conhecido como “batá-cotô”, incitaria revoltas (LOPES, 2008: 85).

Portanto, essa imersão histórica nos festejos de congadas e nos autos de fé país
afora,

cumpre seu papel social ao possibilitar, viabilizar um conhecimento mais

primoroso de suas práticas, origens e composições culturais, para além do que está posto.
A diversidade religiosa, seus simbolismos, subjetividades, seus fundamentos
constitutivos e as conexões entre os sujeitos. As irmandades e as confrarias dos homens
pretos, que abriram caminho para a união e a organização da resistência, a preservação
de suas raízes, crenças e tradições. Manifestações populares, símbolos de devoção e luta
pelos espaços de memórias, territorialidade e patrimônio cultural imaterial.
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APROXIMAÇÕES ENTRE FRIEDRICH NIETZSCHE E LORRAINE
DASTON: O VALOR E A CREDIBILIDADE DO CONHECIMENTO
HISTÓRICO
Maria de Fátima Batista Vieira405
RESUMO: Objetiva-se nesse trabalho realizar uma discussão sobre as contribuições e as
possíveis semelhanças entre as análises abordadas por Nietzsche e as argumentações
trazidas atualmente por Lorraine Daston, autora influente do campo da História das
Ciências. As críticas de Nietzsche ao conceito de História na modernidade tornam-se, de
certa maneira, umas das principais inquietações trazidas pelo filósofo em sua trajetória
filosófica, principalmente aquelas em torno da desmitificação dos conceitos que cercam
a noção de ciência e as explicações orientativas advindas da filosofia da história.
Atualmente, Daston pretende, dentro das discussões sobre a História das Ciências,
problematizar conceitos tais como os de objetividade, imparcialidade, quantificação
dentre outros; mostrando como os mesmos têm uma história própria, e mesmo por isso,
não significa dizer que estamos dentro de um processo de relativização do conhecimento
histórico, pelo contrário, oferece-nos arcabouços para compreendermos os limites
pertinentes de nossa disciplina. As argumentações de Nietzsche se assemelham as
propostas de Daston quando o filósofo atribui as conceituações, tidas como eternas e
absolutas na modernidade, como categorias humanamente históricas, daí a iniciativa de
trazer uma discussão entre ambos e buscar suas possíveis aproximações.
Palavras-chave: Historiografia. Friedrich Nietzsche. Lorraine Daston.
INTRODUÇÃO
Neste trabalho faremos uma análise das propostas realizadas por dois autores
distintos, porém, trazem discussões, consideradas aqui, significativas para pensarmos os
problemas pertinentes à historiografia. Analisaremos as discussões de Friedrich Nietzsche
e Lorraine Daston em relação aos seus argumentações sobre a aplicabilidade da história
e sua reflexão em torno dos conceitos que organizaram as principais bases daquilo que
podemos chamar de histórico. A crítica de Nietzsche sobre os usos históricos na
modernidade surge a partir da contestação dos valores absolutos e verdadeiros que
sustentavam esse período, por outro lado, o autor expõe como uma via escapatória, o
poder artístico como um conhecimento necessário e como uma possível substituta da
ciência por essa, de acordo com Nietzsche, afastar o homem de seus valores vitais, tema
central na filosofia de Nietzsche. Daston ao considerar a historicidade como fundamental
para entendermos nossos métodos, categorias e práticas que fazem parte do campo da
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História das Ciências, expõe o caráter histórico de determinadas posturas científicas tais
como: objetividade, mensurabilidade, quantificação, imparcialidade e entre outros, que
por muito tempo acreditaram e foram entendidas como categorias intactas e imutáveis.
Contrariamente a isso, a autora reconhece a mutabilidade de tais categorias e práticas, e
aborda que é justamente este reconhecimento que nos permite refletir sobre nossos
próprios métodos e teorias e nos tornam conscientes dos limites que os diferentes campos
de estudos enfrentam. Ao apresentar esses dois pensamentos, buscaremos ao final traçar
alguns pontos de semelhanças entre essas posturas que compartilham de uma premissa já
formulada em que historicizar equivaleria ao mesmo que relativizar.

1.0 CONTRIBUIÇÕES DE LORRAINE DASTON AO CONHECIMENTO
HISTÓRICO
A obra de Lorraine Daston Historicidade e Objetividade (2017) é uma peça
fundamental para os pesquisadores interessados em discussões relacionadas a História
das Ciências, porém, as argumentações que competem esse campo ultrapassam outros
debates, neste caso aqui, utilizaremos para pensarmos na credibilidade que o
conhecimento histórico apresenta atualmente, depois do rompimento daquilo que
entendíamos como história no século XIX. Ao trazer uma discussão em torno das
categorias de Historicidade e de Objetividade, a autora problematiza suas inquietações
num curso conhecido pelo termo “epistemologia histórica”. Este curso vem com a tarefa
de buscar reflexões sobre os modos que determinam nossas formas de pensar, nossas
práticas e nossos métodos que compõem nosso campo de estudo, e simultaneamente, atua
como uma maneira de refletir sobre as limitações trazidas pelas formas de pensamentos
que foram responsáveis pela criação de conceitos e práticas que norteiam uma área de
estudo. Muitas dessas categorias são orientadas pelas propostas de uma filosofia idealista,
uma sociologia estruturante e uma história particularizante, apesar de Daston fazer uma
diferenciação entre elas, as mesmas são fundamentais para criação de modelos que
tornaram-se categorias científicas, em que a autora empreende suas análises e
argumentações. Apesar de Daston se considerar uma autora em construção dentro do
campo da História das Ciências, sua reflexão se torna fundamental para pensarmos numa
possível saída, e ao mesmo tempo, uma base para pensarmos os problemas pertinentes a
viabilidade e a credibilidade do conhecimento histórico – mesmo ela reconhecendo a
premissa que se tornou comum entre distintos teóricos, em que historicizar significaria o
mesmo que relativizar –, a autora traz um empreendimento significativo que nos auxilia
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e ajuda a pensarmos sobre a formação de problemas comuns ao cenário atual da
historiografia, em que a fragmentação do conhecimento histórico parece, de todo modo,
incomodar há alguns pensadores que preocupam-se com a legitimidade da condição
histórica enquanto um campo autônomo e relevante. Preocupação também compartilhada
por François Hartog, que preocupa-se com os rumos que a historiografia atingiu depois
da contestação e da desmitificação dos valores estabelecidos pela modernidade:
Com o fim do século XIX, a história parece ter passado de toda
poderosa à impotente. Por certo, seus altares são frequentados, mas seus
servidores, muitos pelo mundo, dão às vezes a impressão de ter pedido
fé, de realizar os gestos e pronunciar as palavras, de fazer seu trabalho
conscienciosamente, até mesmo com paixão, multiplicando os objetos
da história. Tudo é História e podemos fazer histórias de tudo.
(HARTOG, 2017: 23).

Com o enfraquecimento daquilo que tínhamos como evidência e crença
compartilhada no século XIX, o campo historiográfico encontra-se num cenário, menos
de tentar criar um modelo ideal de história e mais de apostar em problematizações e
reflexões sobre a situação que o saber histórico se encontra. Perdemos aquilo que nos
validava enquanto uma disciplina academicamente reconhecida, ou seja, o que podíamos
chamar de verdadeiro e real, ou mesmo, de uma Ciência. Apesar da situação fragmentária
que encontra-se a historiografia, Hartog não perde o esforço de enfatizar e defender a
validade da historiografia enquanto um conhecimento essencial para entendermos as
dinâmicas humanas. O mesmo realizou um conjunto de escritos relevantes que abordam
preocupações frequentes aos historiadores, tais como a relatividade do conhecimento
histórico. Enquanto precisarmos da história, seja pelos seus testemunhos ou fontes
diversas, a mesma não perderá sua pertinência.
Essa falta de credibilidade da historiografia partiu, exclusivamente, das
descrenças nos valores que sustentavam as bases modernas, em que a história atuava
como uma disciplina primordial. Com a chamada História Nova vamos ver florescer uma
configuração distinta daquilo que formou-se no século XIX. Nota-se:
A chamada história nova, que normalmente é identificada com a
terceira geração dos Annales, a historiografia influenciada pelos
chamados filósofos pós-estruturalistas, entre eles, Michel Foucault, ou
a historiografia de base hermenêutica sob a influência de autores como
Paul Ricoeur e Michel de Certeau, ao darem a primazia à análise das
atividades descritas como culturais ou mais ligadas ao campo das
práticas simbólicas, das mentalidades, do imaginário ou dos discursos,
também irão contribuir para que a dimensão imaginativa humana e da
própria historiografia fosse ressaltada. (ALBURQUEQUE JUNIOR,
2007: 21).
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Com essa modificação e desnaturalização dos valores metafísicos e científicos, os
problemas pertinentes a fabricação histórica (invenção e imaginação) e as práticas
discursivas começam a aparecer enquanto temáticas relevantes à historiografia. É
seguindo esse tom que as argumentações de Daston podem contribuir à historiografia, na
medida que a autora propõe-se a discutir as relações que foram estabelecidas entre a
construção do pensamento e sua ligação com as práticas científicas.
Seu empreendimento intelectual pauta-se na pergunta: como as categorias e as
práticas tornam-se legitimações científicas? Um dos problemas que levou Daston a pensar
nesta relação, é a aceitação da própria comunidade científica no que diz respeito a
equivalência entre historicidade e relativização, como se uma atividade implicasse
imediatamente a outra. No momento em que assumimos e validamos a historicidade de
distintos conceitos – tomando como exemplo o conceito de objetividade, já que esse é a
marca daquilo que podemos considerar como uma produção científica elevada e peculiar
da modernidade – estaríamos caindo em uma invalidação do conhecimento, segundo tal
premissa. Opostamente, ao colocar o termo objetividade como uma virtude epistémica,
Daston quer chamar a atenção para sua característica histórica, e ao mesmo tempo, dizer
que essa característica não traz uma invalidação, pelo contrário, traz uma aceitação e um
reconhecimento dos limites da condição histórica. É justamente através da prática
reflexiva diante dos objetos de estudos e das categorias que organizam uma prática
científica, que faz com que consigamos atingir avanços relevantes para entendermos as
barreiras na elaboração e produção do conhecimento.
Aquilo que eu entendo por historical epistemology é a história das
categorias que estruturam nosso pensamento, que modelam nossa
concepção da argumentação e da prova, que organizam nossas práticas,
que validam nossas formas de explicação e que dotam cada uma dessas
atividades de um significado simbólico e de um valor afetivo. Essa
epistemologia histórica pode (e, de fato, ela deve) remeter à história das
ideias e das práticas tanto quanto à história das significações e dos
valores que constituem as economias morais das ciências. (DASTON,
2017: 71 – 72).

Com o interesse de Daston em problematizar as categorias de Objetividade e
Historicidade, em meio a construção de seu pensamento, surge o termo Epistemologia
Histórica. Entende-se como um estudo crítico sobre as categorias e as práticas científicas
que são modelares e estruturantes nos distintos campos de estudos. Preocupa-se com
argumentações que perpassam tanto as ciências humanas quanto as ciências naturais, na
intenção de ver como esses conceitos e práticas são fundamentados por valores e sentidos
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integralmente históricos. Ao falar que as categorias científicas – como as de verdade e de
objetividade – são termos propriamente imbuídos de historicidade, seu pensamento está
indo contra a uma aceitação desses conceitos tidos como valores epistémicos universais,
questão levada à suspeita por Nietzsche em Humano, demasiado Humano (1878). Dizer
que tais práticas e categorias tem uma historicidade é reconhecer as mutabilidades
espaciais e temporais, ou seja, necessitam de uma comunidade para que sejam aceitas e
legitimadas enquanto práticas científicas.
Ao realizar uma problematização histórica sobre as categorias que foram
entendidas como imutáveis, Daston expõe o conceito de Economia Moral para entender
como essas práticas cientificas recebem impressões e significados diversos. A mesma
coloca que ele atua para:
Em vez disso, respondem velhas questões e propõem novas sobre como
os cientistas em determinados tempo e lugar significam alguns objetos
de estudo às custas de muitos outros, confiam em alguns tipos de
evidência e rejeitam outros, e cultivam certos hábitos mentais, métodos
de investigação e mesmo características de traços distintos. Acima de
tudo, eles focam nossa atenção nas distinções entre a história de buscas
heterogêneas que nos acostumamos a agrupar sob a rubrica
“quantificação” ou “empirismo”, ou “objetividade”. E porque as
economias morais são parte do que podemos chamar de epistemologia
histórica – uma história das categorias da facticidade, evidência,
objetividade etc. – elas devem interessar tanto ao filósofo quanto ao
historiador. (DASTON, 2017: 66).

Uma reflexão sobre as economias morais oferecem questionamentos e respostas sobre
como tais categorias científicas (objetividade, quantificação, evidência etc.) são criações
datadas historicamente. São entendidas como chaves de pensamentos, porque cada uma
destas três exemplificações usadas pela autora (quantificação, empirismo, objetividade),
apresentaram, em determinado tempo e espaço, legitimações e reconhecimentos enquanto
categorias e práticas científicas culturalmente aceitas e compartilhadas academicamente.
Percebemos, diante disso, o caráter volátil e mutável das categorias científicas que
marcam profundamente o período moderno, neste ponto, nosso entendimento acerca das
economias morais podem atuar como um ponto estratégico para pensarmos nossa situação
disciplinar, ou seja, o receio de cair numa relativização total do conhecimento histórico.
Quando falamos que as categorias científicas são modificadas e criadas de acordo com os
modelos que orientam uma época, o problema da invalidação do conhecimento histórico
aparece, todavia, o esforço de Daston é argumentar a raiz histórica desses conceitos, isso
não significa dizer que o conhecimento histórico estaria à beira do relativismo,
contrariamente, seu propósito é entender os limites de uma mutação e fragmentação que
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são frequentes aos variados campos de estudos, sejam nas ciências humanas ou nas
ciências naturais.
O que Daston nos leva a perceber é o reconhecimento dos objetos e dos conceitos
científicos enquanto significados criados em espaços e tempos específicos, e ao dizer isso,
a mesma não traz uma invalidação do conhecimento, pelo contrário, são essas aceitações
das limitações que oferecem suportes para pensamos os problemas pertinentes a situação
e a condição do que podemos chamar de historiografia. A postura reflexiva e
argumentativa de Daston é uma das marcas de sua forma de compreender a produção do
conhecimento histórico das Ciências. A mesma escreve:
Em vez de nos estendermos sobre essas supostas oposições entre o
social e o racional, ou entre aquilo que é histórico e aquilo que é
verdadeiro (ou ainda, aquilo que é útil) devemos, ao contrário começar
por interrogar essas próprias oposições. Quais noções da verdade e da
história é preciso adotar a fim de que seja possível mantê-las juntas?
(DASTON, 2017: 78).

Não podemos ver, de modo algum, uma acusação de uma relativização no
empreendimento intelectual de Daston. O que percebemos é, sobretudo, uma reflexão em
torno das práticas e dos conceitos que organizaram uma prática científica na modernidade
e sobre como elas são compostas atualmente, ambos são, de acordo com a autora,
categorias marcadamente históricas, sendo assim, impossíveis de serem evitadas tais
mudanças. Com uma visão apurada dos problemas, Daston traz uma discussão pertinente
sobre o modo como observamos nossos objetos de estudos fazendo-nos questionar: o que
torna um objeto científico? Dentro de uma postura coletiva, a autora coloca o princípio
da familiaridade como uma das constituintes da observação científica – é precisamente
ele que permitirá a legitimação dos objetos de estudos serem aceitos dentro da
comunidade científica. A partir dessa inciativa da coletividade, percebemos uma aposta
de Daston por uma interdisciplinaridade, algo contrariamente com que se projetou o
século XIX. Com a proposta da Epistemologia Histórica, vemos uma tentativa da autora
em reconhecer os valores humanos, e concomitantemente, as historicidades das categorias
científicas, e com isso, entendermos os avanços e os limites que os campos de saberes
podem

nos proporcionar e continuar nos apresentando viabilidade e credibilidade

enquanto campos responsáveis por responder perguntas sobre o agir humano.
2.0 O SENTIDO HISTÓRICO COMO “DOENÇA” E COMO UTILIDADE
SEGUNDO FRIEDRICH NIETZSCHE
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Friedrich Nietzsche é conhecido como um dos principais autores que se
questionou sobre as fundamentações e as bases que sustentaram o período moderno. Na
modernidade, verificamos o ápice da história enquanto uma disciplina academicamente
aceita e compartilhada (HARTOG: 2012), porém, foi justamente esse período que
Nietzsche expressou suas suspeitas406. O filósofo se tornou, desta forma, um autor
imprescindível quando nos referimos as discussões em torno dos princípios modernos.
Sua análise parte, utilizando-se de uma linguagem médica e aforística, do diagnóstico de
sua contemporaneidade enquanto um estado de decadência causado pelo abuso do saber
histórico, em que se designou pelo nome de “doença histórica”. Esse é o ar que cerca a II
Consideração Extemporânea (1874), um dos seus principais textos que tratam dos
problemas pertinentes à historiografia. Esta noção de “doença histórica” pode ser
entendida como uma situação doentia e demasiada de valorização do caráter histórico que
ocasionou, segundo Nietzsche, a perda dos valores fundamentais à vida. Nietzsche expõe
que a relação estabelecida na modernidade sobre o uso demasiado da historiografia
causou um estado de enfermidade nos homens do século XIX, por estes esquecerem
completamente a vivência salutar de seu presente.
Um homem que sentisse tudo unicamente de forma histórica seria
parecido com alguém que tivesse abdicado de sono, ou como o animal
que devesse viver apenas em repetitiva ruminação. Portanto, é possível
viver, e até mesmo viver feliz, quase sem lembranças, como mostra o
animal; mas é totalmente impossível viver sem esquecimento. Ou, para
me expressar sobre meu tema de forma mais clara: existe um grau de
insônia, de ruminação, de sentido histórico, que prejudica o vivente e
por fim o destrói, seja um homem, um povo ou uma cultura. (HL/Co.
Ext. II, 2014: 36).

Nietzsche nos alerta, desta forma, para o uso descontrolado e demasiado do sentido
histórico, que de maneira descomunal atinge a força criativa do homem e causa uma cisão
entre conhecimento e vida. O uso desmedido do passado trouxe como perda significativa
o desligamento do ser vivente com o seu presente, chegando a se tornar um prisioneiro
de um passado impossível de ser construído em sua totalidade real. Com isso, resta
somente o passado mumificado no qual o vivente é destituído juntamente aos seus valores
vitais. Diante disso, percebemos o quanto o uso demasiado do sentido histórico pode ser
nocivo à vida. Essa exacerbação do ato de lembrar traz uma extinção do próprio futuro,
e, de imediato paralisa o presente. Nietzsche, ao trazer sua reflexão sobre uso desmedido
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Questões relevantemente discutidas por Scarlett Marton em sua obra O filósofo como suspeita.
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da história, apresenta-o como um problema capaz de paralisar tanto o homem quanto a
possibilidade da construção de conhecimento histórico salutar à cultura. Mas ao contestar
os valores científicos e metafísicos que ordenavam a modernidade, qual saber Nietzsche
expressou como uma possibilidade de cura para o estado de anomalia em que se
encontrava sua contemporaneidade?
Nesse sentido, o papel da arte enquanto um conhecimento que integra a faculdade
do esquecimento aparece, de maneira indiscutível, como o saber capaz de restituir as
forças artísticas contidas no homem, já que elas foram sucumbidas pela nossa tradição
que ordenou-se e orientou-se guiadas pelo entendimento da faculdade racional como um
valor supremo e absoluto. Contrariamente, o poder de criação advindo do saber artístico
é colocado, de acordo com o filósofo alemão, como fundamental para o saber histórico,
pois é justamente com ele que a atividade do esquecimento pode atuar como uma maneira
de equilibrar o abuso da memória estabelecida pela modernidade, que causou a destruição
dos sentidos da vida do homem. Nietzsche contesta os valores como de ciência, razão,
verdade, realidade, objetividade como criações humanamente históricas, nesse sentido, o
status do conhecimento histórico enquanto um saber científico e compartilhado encontrase na beira dos problemas que integram uma possível relativização do saber, e
concomitantemente, pela tentativa de substituição do conhecimento científico pelo saber
artístico. Porém, Nietzsche encontra no conhecimento artístico uma possibilidade capaz
de trazer uma reorganização da decadência das forças criativas do homem que ocasionou,
no momento em que ocorreu a instalação do projeto de uma história científica e idealista,
a depreciação de todos os instintos e afetos que são essenciais para a filosofia
nietzschiana, que atuam para construção de sua filosofia que afirma o valor da vida, ou
seja, aquilo que ela tem de mais volúvel e mutável. Opostamente ao período moderno que
buscou de inúmeras formas encontrar uma orientação científica e teleológica para a
condição humana, Nietzsche expõe a necessidade de associamos o abuso histórico com a
arte grega antiga, por esta última possibilitar uma reorganização nos modos de
compreender a vivência humana, em que a imprevisibilidade e a tragicidade da vida são
totalmente aceitas, nesse ponto, a arte trágica age na filosofia de Nietzsche como uma
aceitação da fluidez humana, característica fundamental retirada da filosofia pré-socrática
ligada a Heráclito (MOURA: 2019). Assim como escreve Roberto Machado:
A filosofia de Nietzsche é célebre não por estabelecer uma ruptura entre
filósofos pré e pós-socráticos, como também por afirmar a
superioridade dos primeiros. O critério que permite esta divisão e
possibilita esta valorização é fornecido pela antinomia arte-ciência:
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Sócrates é o divisor de águas entre dois tipos de filosofia que têm como
modelos a arte trágica e a racionalidade científica. (MACHADO, 1999:
41-42).

Portanto, é na arte que Nietzsche encontra uma forma de olhar para passado como
exemplo, tendo como objetivo ver a sua grandeza, e não apenas trazer o passado enquanto
cópia fiel do real, já que tal atividade é, para o filósofo, incompatível quando tratamos de
experiências humanas passadas. A II Consideração Extemporânea aparece como uma
obra fundamental para entendermos o uso que foi feito da História no século XIX, que
Nietzsche diagnosticou seu uso em excesso causando a perda da vida presente. Nietzsche
contrariamente à sua tradição – período que o saber histórico conseguiu seu maior espaço
legitimado enquanto uma disciplina academicamente aceita e como aquela capaz de
explicar os eventos humanos – aborda o quão nocivas essas maneiras de produção
historiográfica ligadas tanto a postura historicista cientificista quanto a filosofia da
história de cunho hegeliana acarretaram um estado de decadência dos valores pertinentes
à vida, por estas propostas trazerem uma tentativa de negação dos instintos e afetos
inseparáveis do homem e expressá-los como especialidades que deveriam ser a todo custo
ultrapassadas. O problema de uma descrença do conhecimento histórico apresenta-se,
sobretudo, quando Nietzsche traz uma desmitificação dos conceitos que sustentam a
noção científica da história – a exemplo do conceito de objetividade – e expõe o valor da
arte como um saber com capacidade de trazer a restituição e a superação dos usos
desmedidos que fizeram diante do passado que trouxeram, segundo Nietzsche, perigos
que se tornaram nocivos à existência humana. No seu escrito de 1874, Nietzsche não
apenas faz críticas em relação as inutilidades aplicadas à historiografia, o mesmo também
apresenta seus três modos salutares de consideração sobre a história: o modo
monumental, antiquário e o crítico407.
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O modo monumental é aquele que busca no passado a grandeza capaz de inspirar gerações tanto no
presente como no futuro. É um olhar para o passado retirando aquilo que ele tem de grandioso e criativo.
Os efeitos que movem os que estão no presente. O antiquário é o apego da preservação e veneração do
passado, esses valores estão contidos em objetos simples ou histórias que são capazes de trazer as raízes
identitárias para os homens do presente. O último modo, que Nietzsche chamou de crítico, diferentemente
dos modos anteriores que tentam buscar o valor do passado, este tem a função de julgar criticamente o
passado que se apresenta em excesso, assim como o filósofo diagnosticou na modernidade. É necessário
um luto do passado, para que o presente não seja mumificado pelo passado. Porém, assim como os dois
modos anteriores podem ser prejudiciais ao homem, no momento que eles apresentam um uso desmedido
do passado, tornando-o como a única via capaz de explicar as experiências humanas pretéritas, o modo
crítico também apresenta sua nocividade no exato momento que seu ato de julgar não age mais de acordo
com a vida, e, assim todo o passado é destituído pelos cortes realizados pela sua crítica desmedida. Desse
modo, os três modos devem agir conjuntamente, trazendo um equilíbrio quando algum tipo demonstrar-se
em excesso. (HL/Co. Ext. II: 2014).
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Nietzsche traz, em Humano, Demasiado Humano, uma valorização da história
enquanto um conhecimento fundamental à filosofia. Nietzsche assume o caráter
imprescindível da historicidade no seu modo de filosofar, tal iniciativa torna-se evidente,
no momento das críticas regidas aos valores tidos como verdadeiros e absolutos
fortemente marcados pela modernidade. O filósofo para mostrar o sentido histórico
necessário a ser reconhecido como fundamental para o conhecimento filosófico, enfatiza
que esses valores modernos são propriamente históricos, ou seja, são afirmações
compostas por características demasiadamente humanas. Nietzsche refere-se a aceitação
de suas raízes históricas que não podem mais ser entendidas como valores que ordenam
uma visão de mundo geral e absoluta. Nietzsche escreve, no seu aforismo 37 intitulado
“Não obstante”, sobre a necessidade de trazermos uma discussão sobre a história dos
sentimentos morais.
Seja qual for o resultado dos prós e dos contras: no presente estado de
uma determinada ciência, o ressurgimento da observação moral se
tornou necessário, e não pode ser poupada à humanidade a visão cruel
da mesa de dissecação psicológica e de suas pinças e bisturis. Pois aí
comanda a ciência que indaga a origem e a história dos chamados
sentimentos morais, e que, ao progredir, tem de expor e resolver os
emaranhados problemas sociológicos: - a velha filosofia não conhece
em absoluto estes últimos, e com precárias evasivas sempre escapou à
investigação sobre a origem e a história dos sentimentos morais. As
consequências podem hoje ser vistas claramente, depois de muitos
exemplos provaram que em geral os erros dos maiores filósofos têm seu
ponto de partida numa falsa explicação de determinados atos e
sentimentos humanos. (MA I/HH I, 2005: 43).

Nietzsche chama a atenção para o não despertar dos filósofos em relação as
discussões em torno dos valores morais e coloca esse desinteresse como um problema
hereditário dos filósofos (MA I/HH I: 2005). Nietzsche apesar das características
retrodatadas de seus escritos, algo que ainda permanece aceso nesse período que compete
a elaboração de Humano, demasiado Humano (1878) é a sua preocupação com a utilidade
do conhecimento histórico. Nesse sentido, a aplicabilidade do sentido histórico torna-se
essencial para a construção de sua filosofia histórica, ou seja, a crítica hereditária e
histórica em relação aos valores morais que sustentam as premissas modernas (MA I/HH
II: 2017). O filósofo expõe que necessitamos de um processo de desmitificação dos
valores entendidos como verdadeiros, imutáveis e absolutos pela nossa tradição ocidental,
na medida em que tal acepção não passa de um erro ou engano que acreditaram por muito
tempo ser concebível ao homem possuidor da linguagem. O tema da ciência é um dos
grandes incômodos para Nietzsche, o mesmo encontra a possibilidade através da
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discussão sobre a moralidade para fundamentar suas hipóteses, no momento que vem
afirmar que tais conceitos morais não passam de criações históricas realizadas a partir do
uso da linguagem, argumentação que atingiu integralmente as bases científicas modernas
e tornou Nietzsche um dos principais críticos deste período. Os valores morais são
carregados de sentidos históricos, ao contrário do que pensavam os autores ligados às
concepções modernas. Chegando Nietzsche a afirmar: “não existe fatos eternos. Assim
como não existe verdades absolutas”. (MA I/HH I, 2005: 16). Nietzsche vai contra toda
a tentativa de levar o conhecimento a uma capacidade orientativa pela faculdade racional
enquanto pura e imutável. O filósofo se questionou sobre a própria originalidade dos
conceitos entendidos como verdades eternas e os colocou como termos propriamente
históricos. A contestação dos valores estabelecidos na modernidade é a marca da filosofia
de Nietzsche, e justamente por esse traço, seu modo de filosofar é visto como uma
possível entrada para a relativização do pensamento histórico. Porém, suas discussões só
foram ouvidas pelos historiadores enquanto uma temática que compete a órbita das
discussões historiográficas no período de reinserção do diálogo entre filosofia e história
a partir de 1980, por meio de discussões relevantes como as análises de Foucault, Ricouer,
Veyne e dentre outros (PEREIRA, 2013: 16).

CONCLUSÃO: possíveis diálogos?
Um dos pontos de ligação que podemos encontrar nas propostas trazidas por
Nietzsche e as de Lorraine Daston é justamente a aceitação e a crítica dos valores tidos
como absolutos e eternos enquanto categorias criadas historicamente e espacialmente.
Ambos afirmam o caráter volátil e mutável do conhecimento histórico. Daston utiliza da
crítica de Nietzsche, no que concerne principalmente, suas contestações aos conceitos
entendido como valores inalteráveis, colocando-os como termos repletos de moralidade,
ou seja, carregados de historicidade. Sendo Nietzsche um dos primeiros filósofos a
questionar a impossibilidade de uma orientação ininterrupta, sem alterações subjetivas, e
Daston reconhece tal pioneirismo do filósofo alemão.
As críticas de autores posteriores que categorizam Nietzsche como um dos
primeiros pensadores a incitar aquilo que hoje chamamos e conhecemos pelo nome de
pós-modernidade advém, grande parte, quando o filósofo alemão expõe a necessidade do
diálogo do conhecimento histórico com o campo da arte, colocando-o como um fator de
relevância para reativar a força de criação como substituta da ciência. Mas acima disso,
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as críticas que caracterizam essa características parte de sua contestação radical aos
pilares que sustentavam o período moderno. Nota-se:
Pode-se considerá-lo como o primeiro filósofo “pós-moderno” porque
destrói os três pilares do pensamento cristão-hegeliano-moderno: a) a
confiança na capacidade do pensamento dialético de coincidir com o
real e expressar a sua “verdade essencial”; b) a confiança nos valores
cristãos como favoráveis à vida; c) a confiança hegeliana de que a
história é “a marcha necessária do espírito em busca da liberdade”.
(REIS, 2011: 144 – 145).

Apesar de Nietzsche realizar uma crítica aguda aos valores que sustentaram o
período moderno, simultaneamente, o filósofo oferece os subsídios para aquilo que ele
entende como salutar ao conhecimento histórico – no que concerne principalmente, o
reconhecimento do saber artístico como uma maneira de enxergar a grandeza do passado,
e não apenas reproduzi-lo como imitação de um real, entendido por ele, como uma tarefa
impossível ao homem. Nietzsche coloca a necessidade de uma avaliação axiológica sobre
o passado, algo desconhecido na tarefa do historiador moderno. O problema de Nietzsche
pauta-se, no que compete ao campo histórico, na desmitificação dos valores entendido
como imutáveis devido seu atributo racional, Nietzsche coloca a construções desses
sentidos no campo da interpretação, ou seja, os diferentes conceitos são categorias feitas
por atribuições linguisticamente históricas e temporais, e não valores supremos guiados
pela faculdade racional, que o próprio Nietzsche expressa como algo apreendido, daí sua
proposta de uma genealogia desses valores.
Assemelhando-se as discussões de Nietzsche em Humano, Demasiado Humano
(1878) e sua II Extemporânea (1874), no que diz respeito a aceitação do sentindo histórico
dos valores modernos. Daston age contrariamente a premissa postulada que historicizar
práticas, conceitos, categorias, simultaneamente estaríamos caindo numa relativização,
porém, seu esforço é uma tentativa fugaz de trazer uma reflexão histórica, filosófica,
sociológica, estética em relação a estas práticas e categorias que sustentam o
conhecimento, e entendendo-as como categorias mutáveis e voláteis, estaríamos mais
capazes de lidarmos com os problemas e os limites comuns aos campos de estudos.
Todavia, tal atividade não nos leva a uma invalidação, pelo contrário, nos mostra os
caminhos para o reconhecimento das limitações metodológicas, teórica e práticas. Em
suma, percebemos em ambas as propostas tentativas de mostrar o quão determinadas
categorias científicas apresentam uma historicidade temporal e espacial, e mesmo com
isso, não perderíamos o valor e nem a credibilidade do conhecimento histórico. Daston
empreende-se a desenvolver argumentos que enfatizam distinguir como as virtudes
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epistêmicas como as categorias de “objetividade” e “imparcialidade” (entendidos por
historiadores modernos quase como elaborações sinônimas) têm raízes históricas que se
distinguem, neste ponto, Nietzsche foi um autor decisivo em sua compreensão. Nota-se:
Devo começar com Nietzsche, que inscreveu o ponto de que tratamos
nesse texto em uma sentença lapidar: “Objetividade e justiça não tem
nada a ver com a outra”. Imparcialidade é um valor antigo, jurídico;
objetividade é um valor científico bastante moderno. Nietzsche
admirava a severidade do homem justo, que deve elevar a si mesmo
acima daqueles que seriam julgados, mas ele zombava das pretensões
do historiador objetivo, “que se não é em nada concernido por tal
momento do passado (...), é a isso que chama de ‘objetividade!’” Eu
chamo Nietzsche como minha principal testemunha porque ele foi ao
mesmo tempo o produto mais bem-acabado e o crítico mais ácido das
novas instituições de ensino acadêmico que forjavam novas virtudes
epistémicas, como a objetividade, nas humanidades. (DASTON, 2017:
128).

Daston, desta forma, reconhece o pioneirismo de Nietzsche em relação a sua crítica à
formação acadêmica que possibilitou a criação de virtudes epistémicas tidas como
imutáveis, assim como o conceito de objetividade. Na qual, podemos considerar um
produto inteiramente elaborado pela modernidade, com projeções baseadas nas
pretensões de tornar a história uma área puramente cientifica. Ao contrário do conceito
de imparcialidade que tem uma raiz histórica mais antiga, da qual Nietzsche não negava
sua necessidade. Isso nos faz perceber um dos principais objetivos de Daston, ou seja, sua
preocupação em enfatizar que os conceitos que viraram virtudes epistêmicas não fogem,
de maneira alguma, de criações conceituais marcadas historicamente e essa afirmação
não leva a historiografia mergulhar no cenário pós-moderno, é antes disso, uma tentativa
de entender a situação que nos compete atualmente a problematizar.
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RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS
CONTEMPORÂNEOS

NA

ESCOLA:

DESAFIOS
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RESUMO: O presente estudo caracteriza o período da relação entre exploradores e
indígenas marcada pela marginalização dos povos autóctones e posteriormente os
africanos. O estudo documental, bibliográfico entrecruzará com as descrições do trabalho
escravo indígena e africano, ambos redutibilizados pelo modelo único de racionalidade
eurocêntrica, que por séculos foram mantidos causando invisibilizadade social aos negros
e indígenas. Beber da fonte de Otaiza Romanelli (1978) Anibal Quijano (2005), Ramon
Grosfoguel (2008), Demerval Saviane (2015), significou o reconhecimento e o
entendimento dos “porquês” da desigualdade social presente contemporaneamente na
nossa sociedade. Portanto o objetivo deste é sinalizar por meio de pesquisa de campo em
dois colégios estaduais da região Sul de Goiânia, as possíveis evidências da evasão
escolar cometidas por alunos negros e pardos do 9º ano do ensino fundamental e do 1º
ano do ensino médio entre os anos de 2010 e 2018. Nesse rol estão os mesmos excluídos
‘dantes’ pela ausência de políticas sociais públicas que contemple, restaure e reconheça
as epistemologias negadas no universo cultural, de gênero, e as diversidades,
perspectivando um novo acolhimento como projeto de vivência a ser implementado na
escola que venha de fato impactar o alto número da evasão escolar.
Palavras-chave: evasão escolar, epistemologias, poder hegemônico, afrodescendentes
Aspectos históricos da exclusão escolar no Brasil
O estudo das “Relações Étnico-Raciais na Escola: Desafios Contemporâneos” tem
presente a trajetória da educação no Brasil considerando a história e o lugar do negro na
consolidação da sociedade brasileira. Buscou evidenciar o trajeto educacional oferecido
aos principais protagonistas (negro e indígena) ao longo da história dividindo-a em seis
etapas, focando em especial a invisibilidade do povo negro como ser social.
A primeira etapa caracterizada como Brasil colônia 1522 - 1549 a 1759 - período
embrionário da relação entre exploradores e indígenas apresenta uma trajetória marcada
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pela marginalização dos povos autóctones. Sinalizada pela rejeição das linguagens,
códigos, sistema de vida, instrumentos, conhecimentos, produzidos pelos indígenas
habitantes desta terra (povos autóctones) que não tinham conhecimento da escrita ou do
sistema gráfico utilizado pelos europeus.
O diagnóstico demonstrou o retrato do povo indígena desprovido de conhecimento
etnocêntrico europeizado e como tal são estereotipados da condição de humanos ou de
índio enquanto homem. Foram desprezados das relações e da formação econômica do
Brasil colonial e da formação (como humanos culturalmente diferentes) nacional.
Diante da condição indígena, estereotipada pelos europeus como amantes da
liberdade “... portanto incapazes de se adaptarem ao trabalho -, não representassem valor
econômico na produção colonial, recorreram - os colonos à escravidão negra.” Marchant,
(1943, p. 9).
Trazidos por meio comercial especialmente para o trabalho escravo. “Os negros,
que vieram a ser nervo e força da economia do nordeste do Brasil, só começaram a ser
transportados em quantidade, para o Brasil, a partir da década de 1570”, Marchant, (1943,
p. 20) embora não esqueçamos que a guerra travada contra os indígenas não cessa, era
reforçada a cada dia, causando derramamento de sangue, provocando dizimação e
movimento migratório forçado aos que conseguiram sobreviver.
A América tropical progredia com estrutura agrária necessitando de mão-de-obra.
Foi o ponto decisivo para a inserção dos africanos no trabalho de estrutura agrária já
iniciado pelos indígenas. Freire, (2003, p. 32)
Assim Marchant, explica que

O advento da escravidão e das lavouras ao sistema econômico
demonstrou a praticabilidade das colônias agrícolas no Brasil. E
também levou os portugueses a começar, embora em muito pequena
escala, e em competição com os numerosos índios, a preço módico,
disponíveis, a importação de escravos negros. MARCHANT, (1943, p.
109)

Associado a esse período de exportação de negros da África, que seriam
escravizados nas terras americanas, vieram também de Portugal o governador geral Tomé
de Souza e os jesuítas, liderados por Manoel da Nobrega.
Os jesuítas tinham como objetivo pacificar a relação entre indígenas e colonos e
de forma catequética ensiná-los os rituais cristãos preocupados em salvar-lhes a alma.
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Desses rituais cristãos é que se fundou a escola no Brasil, segundo Junior 1999,
direcionada a
Uma heterogênea população infantil a que se reuniu nos colégios dos
padres nos séculos XVI e XVII: filhos de caboclos arrancados aos pais;
filhos de normandos encontrados nos matos; filhos de portugueses;
mamelucos; meninos órfãos vindos de Lisboa. Meninos louros
sardentos, pardos morenos, cor de canela. JÚNIOR, (1999, p. 2)

Isso afirma a ideia de que a educação nestes séculos era negada aos negros (os de
pele mais pigmentada) e aos seus filhos e tinham o papel fundamental na conversão dos
gentios.
O estudo era negado também às mulheres indígenas. Na visão quinhentista do
europeu ou de costume do português, as mulheres não deveriam saber ler e escrever.
Ribeiro, (2011, s/p)
Já a educação média (formação para o trabalho e catequização), colégio destinado
somente aos meninos brancos que formavam mestres em artes, bacharéis em letras, estes
eram destinado aos filhos dos coronéis e dos senhores dos engenhos.
Mais tarde como a função da escola era catequética os filhos dos negros (mestiços,
chamados de pardos) passaram a freqüentar e submeter-se a este modelo de escolarização
(instrução primária simples), estabelecido por e pelos 210 anos num monopólio que foi
de 1549 a 1759, aplicada pelos jesuítas. Júnior, (1999, p. 3).
O contexto histórico apresenta o enraizamento do modelo de educação pela
violência, pela vil doutrinação ante reformista que desconsiderava a língua e a cultura dos
gentios e dos negros, numa ação revestida de generosa, pacificadora e promotora da
evolução fundida no tripé econômico de modelo colonial que era e ainda em partes é;
terra, escravidão e agropecuária. Junior, (1999, p. 5) Originando outros apontamentos
mercantilista para a colônia o que leva a culminar no período conhecido como pombalino
de1759 a 1808 – educação para quem pode pagar como característica da segunda etapa
da história da educação.
O trabalho de peso e de ordem administrativa, econômica, financeira e cultural
aos quais os jesuítas auxiliavam, entrou em “crise”. O período pombalino já despertava
com novos conceitos de mercantilização e ilustração como nos informa Falcon:
O ideal reformista do lluminismo objetivava uma transformação radical
(= pela raiz) de todo um sistema de ensino – não apenas de seus agentes
– os jesuítas – mas suas próprias bases e pressupostos filosóficos e
pedagógicos, quer dizer, eram os currículos, programas, métodos e
bibliografias a começar pelos livros-textos, que deveriam ser antes de
tudo questionados. Queriam os reformadores fazer vicejar uma nova
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filosofia pedagógica, novas formas e conteúdos para a educação em
todos os níveis, incluindo-se em tal projeto o redirecionamento de seus
objetivos e uma visão diferente a respeito dos métodos e dos papeis
desempenhados por mestres e discípulos no processo educacional como
um todo. FALCON, (1992, p. 6)

Embora essa visão em busca pelo diferente, pelos novos métodos, e a preocupação
com o desempenho luso-mercantilista, não houve preocupação com os receptores dessa
educação, os chamados discípulos. Afinal, ilusão cogitar nessa época em que a prática
ilustrada visava o mercantilismo, com arrecadações maiores, mais vantajosas, e
significava mais coerção, mais tirania, abuso, exploração, esse era o caráter da prática
reformista, dada como positiva aos planos do que a colônia deveria proporcionar à corte.
Falcon, (1992, p.8)
Obviamente não houve condições (investimentos) para que a educação se estruturasse
ou mesmo se consolidasse. É nesse cenário que se dá a chegada da família real nas terras
brasileiras, para continuar o domínio elitista sob a égide de um sistema econômico
escravocrata e altíssima deficiência educacional, como terceira etapa do modelo
educacional. Maciel, (2006, s/p)
A escola no período monárquico 1808 a 1889 teve um impacto político e
econômico de grande relevância, firmado sobre os ombros africanos, nervo e força dos
lucros do Império – o único das Américas.
O império agora havia de superar a deficiência educacional. Organizar
juridicamente a educação elementar. A preocupação com o analfabetismo no Estado
monárquico tinha vista a atender a população pobre, apenas para reforçar o sistema
econômico e estritamente escravocrata e colonial com estreita direção ao mercantilismo
capitalista do Primeiro Império.
Foi possível observar na pesquisa que o elemento “negro” o “africano” não é
citado em relação ao analfabetismo. A explicação é simples, Santos (2013, p. 5) trouxe
esse desenho baseado em leis e documentos oficiais sobre a existência de articulações da
elite dominante que impedia a presença de negros na escola nota-se:
Primeira Constituição do País de 1824 que no seu artigo 6º classificou
como brasileiros os que no Brasil tivessem nascido, fossem ingênuos
ou libertos, ainda que o pai fosse estrangeiro, visto não residir por
serviço de sua nação; os filhos de pai brasileiro e os ilegítimos de mãe
brasileira, nascidos em país estrangeiro a que viessem estabelecer
domicílio no império; os filhos de pai brasileiro em serviço no exterior,
embora não viessem a estabelecer domicílio no Brasil; os portugueses
residentes no Brasil por ocasião da proclamação da independência e que
aqui permaneceram; e os estrangeiros naturalizados. SANTOS, (2013,
P. 5)
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Os negros foram invisibilizados durante a primeira constituição, não vieram a
aparecer. A associação do trabalho manual escravocrata, não poderia se apartar do negro.
A escolarização ofertada ao negro era visto como prejuízo à produção e poderia degradar
o trabalho intelectual. Nogueira, (2012, s/p)
Assim a “oportunidade” que o Ministério Imperial ofereceu era postergada dia
após dia perpetuando o analfabetismo e o baixo grau de escolarização por parte da
categoria empobrecida e especialmente dos negros, conduzindo à quarta etapa da história
da educação no período republicano 1889 aos dias atuais destacando muitas lacunas
existentes nos estudos sobre a história da educação brasileira. Pensa-se que essas lacunas
existem por dois motivos: um seria pelo fato de que no início da colonização não se
pensava em fazer da colônia uma nação. De forma prática, escola para que? Para quem?
Já que desconsideravam no indígena a condição humana, portanto sem necessidade de
escolarização. Como segundo motivo pensa-se que pelo fato da população formada por
indígenas, negros e mestiços, e também por que a “casa” dos colonizadores “era”
Portugal. Marchant, (1943, p. 110-115)
Dessa forma o processo educacional se estruturou baseado na negação do direito
aos mais desprovidos da condição humana, conforme a lógica hegemônica de poder,
estruturada nos moldes europeizados. Causando nos afrodescendentes o “sentimento de
culpa” pela desastrosa e contínua ausência nos estudos.
A ausência dos afrodescendentes nas escolas, é vista como problema da pessoa
que rejeita, que simplesmente não quer estudar. Estas afirmações velam a realidade da
ausência de política de educação capaz de transformar a consciência crítica do cidadão?
Consciência que é abafada no modelo de produção de capital, por não adotar políticas que
contraponham o modelo de exploração em que o capital e o trabalho são estruturantes
para permanência do poder. Consequentemente não leva o indivíduo a compreender o
mundo que o envolve. Rüsen (2007, p. 13).
Partindo do principio, do objetivo e da capacidade de conduzir indivíduos à
produção do conhecimento. Fonseca (2007) adverte quanto à produção de conhecimento
embutido na consciência, na importância e no significado do estudo para o indivíduo,
concordando com Romanelli, infere-se que é uma consciência capaz de interceptar
possíveis “barreiras” (pontos de atenção) causadores de “escolhas maléficas” e que
reproduzem práticas contidas no capitalismo moderno típico de países consumidores de
bens civilizados perpetuando o oferecimento de mão de obra desqualificada, banal, que
pode trocar facilmente. Romanelli, (1978 s/p)
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Tais praticas contida no mundo capitalista moderno conduz ao quinto ponto que
trata da ineficácia do direito a educação e o lento processo decolonizador como parte da
pesquisa documental. Esta se dá na busca pelos alunos afrodescendentes evadidos da
escola nos anos 2010 a 2018 diagnosticados em fichas individuais na secretaria das
escolas. O estudo esboça uma amostra da fragilidade e o quadro atual da escola instável
que ainda perpetua exclusões e desvantagem entre os/as mais ricos/as e os/as mais
necessitados/as, entre os/as brancos/as e os/as negros/as, pardos/as, desvantagem
identificada no quantitativo de evasão escolar caracterizado nas duas escolas, com
representação do seguinte diagnóstico:

Tabela 1- ESCOLA : A
ANO

Matr.
9º Ano

Evasã
o

Matr.
1º Ano

Evasã
o

2010

180

14

294

38

2011

172

12

256

35

2012

166

17

243

40

2013

137

1

240

0

2014

115

6

197

12

2015

126

11

220

16

2016

114

2

205

9

2017

116

0

212

0

2018

128

0

253

0

TOTA
L

1254

63

2120

150

Fonte: Maria do Carmo – 2019

829

Tabela 2 - ESCOLA: B
ANO

Matr.
9º
Ano

Evasão

Matr.
1º
Ano

Evasão

2010

142

19

519

78

2011

110

3

412

61

2012

83

5

326

34

183

3

135

5

195

2

181

0

139

0

121

0

2211

183

2013
2014
2015
2016
2017

Passou a
atender somente
ensino médio
como sistema
integral

2018
TOTAL

335

27

Fonte: Maria do Carmo - 2019

A partir desse diagnóstico podemos depreender os tipos de sujeito como objeto de
uma reflexão sistemática na abordagem teórica das representações sociais? A ausência de
conhecimento desses sujeitos, por meio dos “eventos vitais410” diminuiria a incidência de
evasão escolar nas séries do 9º ano e do 1º ano do ensino médio? Uma vez que a
abordagem sistêmica demanda apreender a consciência subalterna silenciada no e pelo
discurso colonial, então seria possibilitado uma, busca nas fissuras e nas vozes obliteradas
ou silenciadas dos subalternos como aprendiz?
Neste estudo onde se caracteriza as subalternidades, estas foram elencados por
sexo, pela característica familiar em relação à manutenção da família pela atividade
desempenhada, pela formação étnica, pela correspondência da faixa etária entre idade e
série e pelos Projetos Políticos Pedagógicos desenvolvido na escola.

410

...Os registros vitais, ou seja, o registro do estado civil de cada pessoa. O estado civil, definido como o
conjunto das qualidades constitutivas que distinguem o indivíduo na sociedade e na família7, tem início
com o nascimento e se encerra com a morte, passando por todos os acontecimentos verificados nesse
período. Existe aí uma série não diminuta de fatos e atos jurídicos, tais como o casamento, a adoção, a
legitimação, o desquite, o divórcio, a tutela, dos quais resultam importantes e sensíveis modificações na
vida da pessoa humana. Esses fatos constituem os chamados "fatos vitais". Silveira e Laurenti (1987, p.
38)
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Buscou-se também dados no INEP para confrontar com o gráfico encontrado nas
escolas pesquisadas como também nas atividades desenvolvidas na escola por meio do
Projeto Político Pedagógico - PPP, sistematizando possíveis evidencias que levam à
epistemologias da qual precisam ser negada. Aquela que pressupõe a construção do
conhecimento de forma individual por disciplina à qual Kuenzer chama de “exclusão
includente e inclusão excludente: a nova forma de dualidade estrutural que objetiva as
novas relações entre educação e trabalho”.
Entendendo o que kuenzer quer dizer e a análise que se pode ter é que:
Do ponto de vista do mercado, os estudos que vêm sendo realizados
permitem concluir que está em curso um processo que pode ser
caracterizado como “exclusão includente”. Ou seja, no mercado
identificam-se várias estratégias de exclusão do mercado formal, onde
o trabalhador tinha direitos assegurados e melhores condições de
trabalho, acompanhadas de estratégias de inclusão no mundo do
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trabalho através de formas precárias. A esta lógica, que estamos
chamando de exclusão includente, corresponde outra lógica,
equivalente e em direção contrária, do ponto de vista da educação, ou
seja, a ela dialeticamente relacionada: a inclusão excludente, ou seja,
as estratégias de inclusão nos diversos níveis e modalidades da
educação escolar aos quais não correspondam os necessários padrões
de qualidade que permitam a formação de identidades autônomas
intelectual e eticamente, capazes de responder e superar as demandas
do capitalismo; ou, na linguagem toyotista, homens e mulheres
flexíveis, capazes de resolver problemas novos com rapidez e
eficiência,
acompanhando
as
mudanças
e
educando-se
permanentemente. KUENZER (2003, p. 14-15)

Entendendo o esquema – kuenzer chamou de “nova forma de dualidade estrutural
que objetiva as novas relações entre educação e trabalho”, evento sinalizado ao final do
século XX. Atualmente no século XXI, essa modalidade ainda continua, “novas”? Um
amplo caminho foi percorrido e ainda há um vasto caminho a calcorrear rumo à equidade,
com propostas pedagógicas contra hegemônicas que desprovincialize as epistemologias
vinculadas às ciências sociais. Costa (2006, s/p). Propostas que venham verdadeiramente
incluir o estudante e fazê-lo “erguer” seu projeto de vida.
O ponto de muito pensar para esse trabalho é a sexta etapa. Nela estão as propostas
contra hegemônicas, dado o quadro de maleficência referente aos aspectos históricos da
exclusão escolar no Brasil que tem suas raízes fincadas no modelo capitalista escravocrata
implantado como uma das primeiras experiências ultramarinas de sociedade colonial. Fez
se um protótipo de colonização com a durabilidade de mais de três séculos em que o pósliberdade não tem significância no termo. Peculiarmente se fez indivíduos não libertos da
possibilidade de re-escravização, devido à ausência de condições materiais e sociais para
cunhar-se de significado e efetivação de liberdade como explica Carvalho (1998) apud
Rocha, (2016 p. 133):
O caminho da liberdade começava na construção de uma rede de
relações pessoais na qual o cativo se inseria, entende que a construção
da liberdade realizada pelo escravizado não dependia da permissão do
senhor, da carta de liberdade, nesse caso, refere-se a outra liberdade, a
que fora criada pelos cativos: a liberdade social. ROCHA, (2016, p 133)

Entendendo o termo “liberdade social” pelas esteira de pensamento percorridas
por Grosfoguel (2006), concatenando-o à Rocha no pontual, ou melhor essencial locus de
enunciação, percebe-se que o lugar geopolítico do sujeito que fala, lentamente se põe em
construção. O lugar epistêmico étnico-racial/sexual/de gênero ainda encontra-se em
“obra”, visto que as estruturas de poder/conhecimento de colonizado, a partir do qual o
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sujeito se pronuncia não o condiciona ao verdadeiro sentido do termo, liberdade social.
Porem já há alguns apontamentos que indicam varias possibilidades
Para tal construto da liberdade social especialmente visando as garantias dos
direitos sociais e o reconhecimento das epistemologias negadas pela lógica hegemônica
e de poder eurocêntricos no final do século XX e início do século XXI ganham forças
com a sansão da Lei 10.639/2003. A Lei busca resgatar, por meio do ensino estipulado
no conteúdo programático do ensino basico, resgatar a memória da cultura negra e a
importância cultural na formação diversificada do povo brasileiro.
A lei 10639 /2003 ao ser trabalhada na sala de aula ainda esbarra na ausência de
conhecimento amplo do conteúdo, os projetos desenvolvidos na escola também tem
demonstrado tal deficiência, e como Saviane afirma:
...a importância da transmissão de conhecimentos, de conteúdos
culturais, marca distintiva da pedagogia da essência, não perde seu
caráter revolucionário. A pressão em direção à igualdade real implica
a igualdade de acesso ao saber, portanto, a distribuição igualitária dos
conhecimentos disponíveis. Mas aqui também é preciso levar em conta
que os conteúdos culturais são históricos e o seu caráter revolucionário
está intimamente associado à sua historicidade. Assim, a transformação
da igualdade formal em igualdade real está associada à transformação
dos conteúdos formais, fixos e abstratos, em conteúdos reais, dinâmicos
e concretos. Ao conjunto de pressões decorrentes do acesso das
camadas trabalhadoras à escola, a burguesia responde denunciando
através da Escola Nova o caráter mecânico, artificial, desatualizado dos
conteúdos próprios da escola tradicional. SAVIANE, (2012, P.74).

A deficiência ao tratamento dos conteúdos historicamente negados influenciam
no resultado que se almeja em transformação real, daquilo que ainda está em construção,
e a estrutura do que objetiva a lei 10639 é de caráter revolucionário, cultural e histórico.
Implica em saber e conhecer epistemicamente o lado subalterno. Para todos que tomam
partido para uma crítica decolonial direcionada à escola, a implementação e inserção da
lei 10639/2003 no currículo de ensino representa uma crítica ao eurocentrismo que
manteve por meio da coerção, do poder hegemônico os saberes “afro-indígenas”
silenciados e subalternizados.
Dessa forma a educação como fenômeno social humano, penso que a única eficaz
como meio de transformação social no qual a todo momento os indivíduos utilizam-se
dela para modificar a forma de viver, para alterar o ambiente afim de viver melhor, para
criar possibilidades, criar e recriar, se reinventar, Silva, (2008, p. s/p) tem a essência
invólucra como meio de transformação social e como direito humano tem causado muita
inquietação nos organismos intelectuais que reconhecem na como elemento fundamental
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para que indivíduos sejam libertos das amarras da ignorância, da pobreza, da
colonialidade do poder como consequência do colonialismo capitalismo moderno, etc.
Propiciar a efetivação do direito a educação e de meios que contribuam com a
permanência do aluno na escola, uma vez que a mesma trabalha com as sequelas da
questão social advindas do projeto de colonização expresso nas relações sociais que no
espaço escolar se materializam em forma de violência, evasão escolar, desigualdades
sociais, entre outras, podem a partir desse cenário culminar as interdisciplinaridades entre
o Serviço Social e a psicologia e outros saberes que se fizerem necessários inseridos na
educação.
Em outras palavras Quijano (2005, s/p), explica a consolidação da
des/colonialidade do poder numa perspectiva histórica de reprodução democrática do bem
viver, que é a autoprodução e a reprodução democrática da existência social como
orientação para as práticas sociais.
É quanto às práticas sociais que se pensa na inserção das interdisciplinaridades na
escola visando as garantias de direito perspectivadas pela “escola plural” e “escola
cidadã” de forma a garantir o “desenvolvimento das habilidades/aprendizagens
fundamentais”, que são correspondentes contra hegemônicos.
Tais correspondentes contra hegemônicos conduz a escola para uma denominação
de racionalidade moderna que pensa e comunga com o avanço da ciência da tecnologia
comungando com “os mecanismos de distribuição e redistribuição de direitos, obrigações,
responsabilidades, entre os grupos e seus indivíduos, em cada âmbito da existência social
nas relações com os seres vivos” Quijano, (2005. P 55).
O pensar e comungar com o avanço da ciência e da tecnologia como direito de
apropriação perspectivado pela escola e produzido por ela, culminará também nos
excelentes projetos de vida que ainda engatinha como proposta a ser orientado e
vivenciado por todos os envolvidos nas escolas.

Considerações finais

Durante a realização do estudo assumi a responsabilidade de redesenhar
sucintamente a trajetória educacional desenvolvida no Brasil perpassando pelo período
colonial, em que a educação é assumida pelos jesuítas e pelo marques de pombal. Período
em que a escola assume característica de um ensino catequético voltado aos valores
cristãos, por duzentos e dez anos e logo após a assumência de estudo com característica
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laica, onde o mercantilismo exacerbado não permite investimento para a categoria social
de desenvolvimento. Os investimentos na colônia eram voltados a intensificação do lucro
mercantil.
Tive o compromisso de, além do diagnóstico da negação da escola aos escravos e
sua prole explicitar a evasão como construto dessa negação, bem como os possíveis
motivos que levam às consequências da evasão praticada alarmantemente pelos negros e
pardos, como respostas do poder hegemônico, colonialista/capitalista/moderno.
Como contraproposta hegemônica seguindo a linha de pensamento de Grosfoguel,
Quijano, Saviane e Rosevics para de fato se pensar a consolidação da des/colonialidade
do poder deve se adotar para a escola a reprodução democrática do bem viver, que é a
autoprodução e a reprodução democrática da existência social como orientação para as
práticas sociais. Associa-se a essa ideia a interdisciplinaridade das categorias
profissionais do Serviço social/ psicologia, somando forças às demais categorias
presentes no interior das escolas poder-se ia serem vistos/as como inovadoras maneiras
de proporcionar e reconhecer a complexidade e promover o conhecimento das
diversidades presentes.
Tais interdisciplinaridades como proposição intencionam superar a fragilidade da
fragmentação da ciência e promoção equitativa social, enquanto resposta epistemológica
na construção do conhecimento e alteração da realidade social. Moscovici (2003, s/p)
São propostas que demandam por mais estudo empírico com mais pesquisa para
evolução e apresentação de resultados quantitativos / qualitativos. Segundo Saviane
(2012, s/p) a educação caminha por e pela adoção de reconhecimento do saber como
capital simbólico de valor inexorável, podendo gerar o reconhecimento da população e o
seu convencimento de tal valor, abrindo perspectivas para a relação manter se educativa.
Quanto a minha prática como professora da rede pública de ensino da educação
básica, foi possível ampliar os horizontes fazendo com que a minha prática jamais seja a
mesma. Uma nova versão de professora foi elaborada a partir do estudo da Teoria PósColonial, os Estudos Críticos de Raça, os Estudos Multiculturais e até mesmo os Estudos
Feministas. Embora sabendo das limitações pretendo ser e fazer a diferença para meus

alunos e para a instituição onde venha estar inserida. Fazer valer o discurso contra
hegemônico com rehistorização da história ocidental, do pós-colonialismo, enfim,
contribuir para a construção do conhecimento em outras ciências, por meio da
interdisciplinaridade com vistas a desvelar significados e humanizar o conhecimento
produzido, evitando possíveis epistemicídios.
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OS DESERDADOS DO SERTÃO: INDÍGENAS E COLONOS NA
COLONIZAÇÃO MILITAR DE GOIÁS NO SÉCULO XIX

Maria Juliana de Freitas Almeida411
RESUMO: O artigo analisa a implantação do projeto de colonização militar, através dos
presídios coloniais do Sertão de Amaro Leite, na Província de Goiás, em 1854. A hipótese
central é de que presídios coloniais foram implantados à partir de dois processos: a
necessidade de conhecimento e (des)ocupação de regiões onde a presença do estado
imperial ainda não havia se consolidado, em virtude do obstáculo imposto pelos
indígenas. As ações de resistência dos indígenas, e a necessidade de direcionar a
população livre pobre, foram justificavas para a implantação do projeto, conforme o
discurso dos políticos, o que evidencia a distância existente entre a elite, idealizadora da
colonização militar e os demais grupos sociais, que foram diretamente impactados pelo
projeto. As fontes utilizadas para o desenvolvimento deste trabalho são Relatórios dos
Ministros do Império, Relatórios dos Presidentes da Província e a revista do IHGB, e
documento existente no MuBan.
Palavras-chave: Colonização Militar. Goiás no Século XIX. Presídios Coloniais do
Sertão de Amaro Leite.

1 Introdução

Em 14 de agosto de 1854 partiu da Cidade de Goiás uma comitiva composta por
16 praças (soldados) da 2ª Companhia de Pedestres, sob o comando do alferes do corpo
de guarnição fixa, José Estanisláo de Pinho, então com 32 anos de idade, casado, natural
de Cuiabá. Entre os praças seguia também o 2º Sargento Theofilo Joze da Silva, de 39
anos, acompanhado por sua família: a esposa Escolástica Vieira da Silva, de 25 anos; os
4 filhos do casal Mathias José da Silva (12 anos), Maria Madalena da Silva (8 anos), José
Athanásio de Souza (7 anos), Maria das Dores da Silva (3 anos) e o cunhado João Pereira
da Silva, que era alfaiate. O motivo para este longo e incerto deslocamento era fundar o
terceiro presídio no Sertão de Amaro Leite, na Província de Goiás412.
A fundação destes novos presídios, no Sertão de Amaro Leite, havia sido ordenada
pelo Presidente da Província, Antonio Candido da Cruz Machado, com autorização do
Governo Imperial, conforme havia noticiado o antecessor, Francisco Mariani:
411

Mestre em Ciências Sociais e Humanidades (TECCER/UEG-2016). Doutoranda PPGH/UFG.
mariajulianafa@gmail.com. Orientador: Prof. Dr. Leandro Mendes Rocha.
412
MuBan 01.02.06.002 Cx 73 Presídio Santa Cruz, Pessoa, Famílias existentes no presídio. Vol. III
1854-1864
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O Governo Imperial julgou o território de Amaro Leite nas mesmas
condicções do das margens do Araguaya, que naõ poderáõ attrahir
população ainda á custa de consideraveis sacrifícios, e por isto ordenou,
que ali se reproduzissem os Presídios; quando pelo contrario os
habitantes de toda a Provincia só aspiraõ á que se desinfestem esses
férteis campos das incursões do selvagens, para occupal-os sem
detença. [...]. (MARIANI, 1854: 30, ipsis litteris).

A colonização militar, na Província de Goiás, havia sido iniciada em 1850, com a
fundação dos primeiros presídios nas margens do Rio Araguaia (Presídios Leopoldina e
Santa Izabel). As enormes dificuldades enfrentadas pela população destes dois presídios
fez com que em 1854 os mesmos fossem abandonados e novos presídios fossem
fundados, agora sob a zona de influência do Rio Tocantins, no Sertão de Amaro Leite,
eram os presídios de Santo Antônio, Santa Bárbara e Santa Cruz.
O “Sertão de Amaro Leite” até meados da década de 1850 do século XIX era
conhecido nos relatórios dos Presidentes da Província como “teatro da selvageria dos
indígenas”. Localizado no centro da Província, era a ligação com menor distância entre o
norte e o sul, através da Estrada do Norte, como pode ser observado na Figura 1 a seguir:
Figura 1: O Sertão de Amaro leite e a Estrada do Norte

FONTE: (ALMEIDA, 2016: 52)

A Estrada do Norte era uma importante via de ligação entre a capital e o povoado
de Porto Real/Imperial, com a vantagem de reduzir em até nove dias a viagem entre estes
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dois pontos quando comparado aos demais caminhos, porém, era uma via perigosa em
razão das investidas dos indígenas.
Em virtude da falta de segurança na Estrada do Norte, o médico austríaco Pohl
(em 1808) e o militar Cunha Mattos (em 1822) foram aconselhados a viajar pela estrada
que passava por Traíras. Já o conde Castelnau (em 1845), a despeito de todos os avisos,
percorreu com sua comitiva a distância entre o Povoado do Espírito Santo do Peixe e a
Capital da Província, passando pelo Sertão de Amaro Leite (ALMEIDA, 2016). Os
relatos destes viajantes trazem ricas descrições do Sertão e de seus habitantes, e
informações sobre os Avá-Canoeiro em período anterior à colonização militar.
O Sertão de Amaro Leite, localizado no centro da Província, no limite entre as
comarcas do Sul e do Norte, instável pela grande presença indígena, fez da região uma
espécie de vazio, uma cunha potencial para a divisão da província (ocorrida
temporariamente em 1822 e finalmente em 1988 com a criação do Estado do Tocantins).
Para evitar que os acontecimentos de 1822 se repetissem, o governo provincial
deu início a pequenas ações distribuídas ao longo de quase trinta anos, que visavam
demonstrar a sua presença na região, tornando-a mais segura para os moradores das
fazendas e povoados existentes, e incentivando para que mais famílias viessem a se
estabelecer ali (ALMEIDA, 2016). Dentre estas ações se destaca a escolha da região para
receber os presídios da colonização militar.

2 Gênese da colonização militar

O Brasil, após a independência de Portugal, em 1822, se viu diante de uma questão
prioritária: a busca de um perfil para a nação brasileira capaz de garantir sua identidade
diante das demais nações (GUIMARÃES, 1988: 6). Embora prioritário, esta era uma
questão que esbarrava em dois empecilhos: o primeiro, era relativo ao povo brasileiro e a
dificuldade de se “fundar” uma nação à partir de uma população tão diversa, "[...]
amalgamação muito difícil será a liga de tanto metal heterogêneo, como brancos, mulatos,
pretos livres e escravos, índios etc. etc. etc., em um corpo sólido e político"
(BONIFÁCIO, 1813, apud GUIMARÃES, 1988: 6). Em segundo lugar, e diante da
impossibilidade deste povo tão heterogêneo representar a nação, partiu-se obsessivamente
para o conhecimento do território, “a nação acabava reduzida a sua projeção territorial”
(MORAES, 1991, apud MACHADO, 2018: 66).
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Outras questões também foram surgindo: com o fim da escravidão e a transição
da mão de obra escrava para mão de obra livre, o “branqueamento” da população, o
aumento e escoamento da produção agrícola, abertura e manutenção de estradas e
caminhos, fortalecimento de um mercado interno, proteção das fronteiras (externas e
internas), ocupação dos “sertões” e “pacificação” dos povos indígenas.
Conforme o pesquisador norte-americano David Lyle Wood413 (1972, apud
BRUGGELMAN, 2013: 15-16; DE PAULA, 1972) explica, existiam “males” no
Império. Para a cura, a colonização militar seria a “panaceia” mediante a possibilidade de
impactar tanto a população, quanto o território, mas que na opinião do pesquisador, aos
poucos foi “abortada” sem que seus objetivos fossem atingidos.
A Colonização, começou a ser pensada como política de governo ainda na década
de 30, do século XIX, foi apresentada por Nicolau Pereira de Campos Vergueiro, Ministro
do Império, em seu relatório anual à Assembleia Geral Legislativa, relativo ao ano de
1832. Vergueiro salientava a necessidade de aumentar a produção agrícola no Brasil, e
diante das dificuldades para a importação de colonos estrangeiros, sugeriu a implantação
de colônias em lugares ermos, utilizando a mão de obra nacional:

[...]. Estas Colonias, compondo-se de indigentes, e de réos condenados
a trabalho, ou degredo, alem de augmentarem as producções agrarias,
concorrerião a franquear a communicação entre povoações remotas,
facilitarião, e tornarião mais proveitosos os socorros de caridade, e
suppririão com a maior vantagem a falta de Casas de Correcção.
Escusado he lembrar que o seu regimen deve ser hum pouco austero, e
livre de formulas, que embaracem a administração. (...) A influencia,
Senhores, que estes Estabelecimentos devem ter no progresso da
agricultura, e da nossa moral publica, reclama imperiosamente a vossa
attenção; e se elles tem sido profícuos em alguns paizes da Europa, em
terrenos estereis havidos por compra, como não prosperarão entre nós
com o recurso de terrenos fertilissimos? (VERGUEIRO, 1833: 24, ipsis
litteris).

A criação de colônias já era algo que se tinha definido como necessário de se
estabelecer no Brasil. Neste período, a discussão estava em como efetivar este projeto que
se desdobrava em dois: colônias de nacionais e colônias de estrangeiros.
Este impasse entre a criação de colônias de nacionais ou de estrangeiros era muito
em virtude das teorias raciais vigentes no período, que viam no europeu um modelo de
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perfeição a ser atingido, enquanto, por outro lado, os nacionais mais se aproximavam de
“raças degeneradas” por sua origem miscigenada, distante do ideal.
A transferência de populações europeias para o Brasil, além de fornecer mão de
obra livre para o desenvolvimento das atividades econômicas locais, também era vista
como a possibilidade de “branqueamento” da população. Por outro lado, as colônias de
nacionais teriam o papel pedagógico de treinar a população livre pobre ao trabalho
regular.
Em 1839, Francisco Ramiro D’Assis Coelho destacou a importância de substituir
a mão de obra escrava por colonos livres, que para ele era um ato para além da utilidade,
era também uma questão política:

[...] então encarou-se este objecto [substituição de escravos por colonos
livres] somente pelo lado da utilidade [...] tendo-se unicamente em vista
substituir a trabalhadores froxos, preguiçosos; e rudes, [por]
trabalhadores robustos, activos e inteligentes: hoje eu o encarei também
pelo lado da Politica. Todas as Nações cultas estão empenhadas na
cessação do trafico da escravatura, que a nossa Religião reprova, [...], e
a humanidade altamente condena. O Brasil está ligado por Tractados, e
por suas próprias Leis a essa cessação: cumpre que ensinemos aos
particulares a supprirem-se dos braços livres, de que carecem, a fim de
preencherem o vacuo, que a referida cessação já tem produzido, e
continua a produzir. (COELHO, 1840: 27-28, ipsis litteris).

No relatório do ano seguinte, no ano de 1841, o ainda ministro Candido José de
Araújo Vianna destacou a necessidade de uma outra forma de colonização solicitada pelo
presidente da província de Alagoas, que teria como objetivo de forçar os homens livres
pobres ao trabalho regular:

[...] porem grande numero [de braços] dos que existem, são inúteis, ou
nocivos, nestas circumstancias propoz ele [o presidente da província de
Alagoas] o estabelecimento de Colonias, em que fossem obrigados ao
trabalho os ociosos, e que nenhum modo de vida honesto apresentão;
entendendo que estas pessoas assim aproveitadas não só crearião com
o seu trabalho vários, e avultados produtos, mas obrigarião o resto da
população a procurar meios honestos de subsistência (VIANNA, 1843:
35, ipsis litteris).
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Em abril de 1845, José Joaquim Machado d’Oliveira divulgou um Plano de uma
Colonia Militar no Brasil, na Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro414,
em seu Sétimo Tomo, na seção de documentos oficiais, sob o número 4:
[...] ele havia feito um estudo sobre como deveria ser a organização
desta colônia, enviado, no mesmo ano, do Ministro da Guerra ao
Conselheiro de Estado José Joaquim de Lima e Silva para exame pelas
seções da Marinha, Guerra e Império do Conselho de Estado, visando à
redação de um regulamento próprio para a fundação de colônias
militares. (ASSIS, 2015: 155).

O Plano de uma Colonia Militar no Brasil, de Machado d’Oliveira, foi uma
tentativa de sistematização da colonização militar no território brasileiro. Em um
exercício de abstração o Brigadeiro criou uma proposta que visava a utilização dos
nacionais como colonos, misturando civis e militares mantidos debaixo de rigorosa
disciplina.
Entre a publicação do Plano e a implantação da colonização militar se passaram
mais alguns anos, e novas demandas surgiram antes que o projeto de colonização militar
fosse efetivado como a Lei Euzébio de Queiroz, de 1850, que extinguia o tráfico de
escravizados no Brasil e tornava ainda mais urgente a questão de mão de obra e a
promulgação da Lei de Terras, que restringia o acesso à terra pela compra.
Ao longo de mais de duas décadas em que se discutiu a colonização militar
percebe-se o que José Murilo de Carvalho (2013) chama de “homogeneidade ideológica
e de treinamento”, segundo o pesquisador, este foi um fator preponderante para o
exercício da dominação política pela elite imperial no Brasil.
Esta homogeneidade era fornecida pela socialização através da educação,
ocupação e da carreira: “a elite brasileira, sobretudo na primeira metade do século XIX,
teve treinamento em Coimbra concentrado na formação jurídica, e tornou-se, em sua
maioria, parte do funcionalismo público, sobretudo na magistratura e do Exército”
(CARVALHO, 2013: 37).
Conforme Carvalho (2013) até 1850, a grande maioria dos membros da elite
política em atividade havia sido educada em Coimbra. Após a Independência ficam
evidentes duas gerações distintas de políticos: uma formada em Coimbra, foi dominante
no Primeiro Reinado e Regência e outra formada no Brasil (São Paulo e Olinda/Recife),
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foi importante no Segundo Reinado até 1853, quando desapareceu (CARVALHO, 2013:
80).
Outro aspecto que Carvalho (2013) destaca como importante para a unidade de
visão e comportamento da elite era a intensa circulação geográfica a que os políticos que
chegavam ao topo da carreira eram submetidos: como magistrados, presidentes de
província ou comandantes militares. A socialização e treinamento garantia determinada
concepção de Estado e a capacidade de governo. Ainda como forma de socialização havia
as associações como a Sociedade Auxiliadora da Indústria Nacional (CARVALHO,
2013) e o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB).
O IHGB também foi uma instituição importante para a continuação da
homogeneidade ideológica da elite política imperial, seus critérios de recrutamento eram
baseados mais nas relações sociais do que pela produção intelectual, “no interior desse
espaço marcado por uma teia de relações pessoais, outro aspecto comum se sobressaia: o
papel do Estado e sua vinculação ao círculo ilustrado imperial” (SCHWARCZ, 1993: 76).
O IHGB reunia a “nata da política imperial, boa parte dela nascida em Portugal e
fiel defensora da Casa de Bragança. Essa lealdade tenderá inclusive a fortalecer-se com
o estabelecimento de um poder monárquico mais centralizado nas mãos de d. Pedro II”
(SCHWARCZ, 1993: 76).

3 Segregação, classificação e hierarquização

A homogeneidade ideológica da elite brasileira, juntamente com a permeabilidade
desta ao pensamento científico da época, com destaque para a ideia de raça, conforme
Quijano (2005) foi responsável por produzir na América novas identidades sociais e
redefinição de outras: índios, negros, mestiços, (mulatos, libertos, livres pobres). Estas
novas identidades traziam em seu bojo uma conotação racial e também hierarquias,
lugares e papeis sociais: “raça e identidade racial foram estabelecidas como instrumentos
de classificação social básica da população [...]. Na América, a ideia de raça foi uma
maneira de outorgar legitimidade às relações de dominação impostas pela conquista”
(QUIJANO, 2005: 117-118).
No Brasil, existia um grande e heterogêneo grupo populacional gerado e
marginalizado do sistema. Porém mesmo marginalizados este grupo imprimia sua marca
no perfil populacional brasileiro:
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Deserdados todos, não havia como fechar os olhos para a existência de
libertos, do homem livre pobre, dos caipiras, dos caboclos, dos
curibocas, dos tapuios, enfim toda uma população subsidiária, a qual,
de roldão com a questão escrava cabia classificar racial e socialmente,
delimitar espaços econômicos e políticos, integrar ou expelir. Assim, as
elites políticas do período, ao colocarem o dedo na ferida da instituição
servil, acabavam por lá encontrar muitos outros cancros a indicar que
o buraco estava sempre mais embaixo. E, embora os debates políticosparlamentares, onde a questão do abastecimento de braços andava de
mãos dadas com a questão do branqueamento, ditassem uma política
emancipacionista e imigrantista na condução de uma transição
conservadora, outras vozes também se fizeram ouvir (MACHADO,
2018: 62).

Neste grupo de “deserdados” seriam recrutados aqueles destinados a habitar as
instituições coloniais, réus com pena a cumprir, famílias pobres e os soldados pedestres
(os pedestres, juntamente com suas famílias, formaram o grupo mais numeroso nos
primeiros anos da colonização militar em Goiás); todos transformados em colonos, que
deveriam tanto lavrar a terra, quanto a defender. Era a transformação do colono em
colonus: “no sentido romano do termo, ou seja, ao mesmo tempo um agricultor, que
participa da valorização do território, e um soldado capaz de pegar em armas para
defender o território em caso de ameaça [...]” (VIDAL, 2008: 62).
Aos indígenas reais, que habitavam as regiões interiores do Império e resistiam à
invasão de seus territórios, não lhes era dado o reconhecimento de sua humanidade, dentro
do projeto de nação que se constituía, “a raça foi a sombra sempre presente sobre o
pensamento e a prática das políticas do Ocidente, especialmente quando se trata de
imaginar a desumanidade de povos estrangeiros – ou dominá-los” (MBEMBÉ, 2016:
128), desumanização como se observa na descrição dos Avá-Canoeiro feita por Cruz
Machado:

Sabeis que a tribu feroz dos canoeiros nomade, e muito dividida
(felizmente ella única) não parece suscptivel de civilisaçaõ, tem um
instincto bem pronunciado para a carnagem e a rapina, e naõ se conta
que um canoeiro adulto adoptasse os hábitos do homem civilisado
(CRUZ MACHADO, 1854: 24, ipsis litteris).

Após o primeiro ano da implantação dos presídios na região, o presidente da
província já anunciava, mesmo que de forma indireta, algumas vitórias sobre os
indígenas, que já se encontravam intimidados apenas por avistar os soldados, dando-nos
mostras de quão violentos foram os “encontros” entre estes com os habitantes dos
presídios:
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Os Sertões de Amaro Leite eraõ o principal theatro das malfeitorias dos
Canoeiros, que os percorrião em todas as direcções; com o
estabelecimento dos presidios elles tem emigrado para além das
contravertentes do Araguaya [...]. a 14 de junho no córrego dos
Algodoeiros entre Amaro Leite e o presidio de S. Antonio foi vista uma
numerosa maloca; por ocasião o vigário, que tinha ido ao presidio
exercer funções de seu ministério, regressava em companhia de outras
pessoas, que, a excepção do susto, nada soffrerão, certamente porque
formavão parte da comitiva algumas praças, e a farda, e a clavina
incutem terror no animo dos índios, (...). A 18 de julho o comandante
do presidio de S. Cruz, vendo fogo no territorio do Barro Alto, que está
de outro lado do rio Canabrava, (...) expedio uma patrulha para esse
ponto com recommendação de evitar, quanto possível fosse, qualquer
choque sanguinolento, e de empregar meios brandos afim de acaricialos e reduzi-los a vir visitar o presidio; mas logo que os índios avistarão
os praças, se pozerão em completa debandada, e estas com receio de
aggressão, não procourarão alcança-los [...]. (CRUZ MACHADO,
1855: 27-28, ipsis litteris).

Mesmo transformados em inimigos que se enfrentaram com violência, indígenas
e colonos partilhavam entre si a invisibilidade de sujeitos subalternos, pertencentes às
classes mais baixas da sociedade, excluídos economicamente e politicamente, e
impossibilitados de se tornarem membros do estrato social dominante (SPIVAK, 2010),
o que, nesse sentido, evidencia como o projeto foi gestado pela elite política e intelectual
da época do Império como forma de consolidação de sua soberania no sentido proposto
por Mbembé (2016: 123): “[...] a expressão máxima da soberania reside, em grande
medida, no poder e na capacidade de ditar quem pode viver e quem deve morrer. [...]
Exercitar a soberania é exercer controle sobre a mortalidade e definir a vida como a
implantação e manifestação de poder”.

Considerações Finais

A elite imperial, através da colonização militar, pode separar os que deviam viver,
do outro, os que deviam morrer, encontrado tanto nos indígenas quanto na população
colonial, aqueles considerados descartáveis.
Após a implantação dos presídios coloniais no Sertão de Amaro Leite, as notícias
sobre as investidas dos Avá-Canoeiro se tornaram raras e após dez anos, em 1864, o
Presídio de Santa Cruz foi transferido para o Porto de Jurupensen, no Rio Vermelho,
iniciando uma nova época da colonização militar em Goiás, com a volta do foco na
navegação do Rio Araguaia. O presídio de Santa Bárbara foi extinto em 1880, e o de
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Santo Antônio passou por sucessivas mudanças de localidade à partir de 1883, até ser
extinto em 1886.
Sobre a colonização militar em Goiás, como campo ainda pouco estudado,
existem mais questionamentos do que respostas, porém é certo o seu papel transformador
no Sertão de Amaro Leite, pois ao promover o estranhamento de diferentes entre si,
indígenas e colonos foram obrigados a lutar por sua sobrevivência física e material,
deixando atrás de si um “imenso vazio demográfico” (CARNEIRO, 2014) à ser ocupado
por uma frente pioneira que se instalou após 1941, e deu origem à Revolta de Formoso e
Trombas415.
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A INSERÇÃO DAS MÍDIAS SOCIAIS E DOS RECURSOS
TECNOLÓGICOS EM HISTÓRIA

Marilda Aparecida Vaz
RESUMO: A sociedade da informação oferece diversas formas de expressão da
linguagem, seja no formato escrito, visual ou oral. Diante disso, faz-se necessário
implementar o ambiente escolar, garantindo ao aluno e aluna as competências necessárias
para a compreensão das informações recebidas, fazendo análise críticas das mesmas,
propondo concretamente mudanças efetivas e produzindo novas formas de comunicação.
Este artigo aborda a importância do uso das mídias sócias e dos recursos tecnológicos na
disciplina de História, voltadas à construção e aprofundamento do conhecimento. Destaca
o avanço das tecnologias e sua inserção na sala de aula, numa perspectiva inovadora de
compreender os recursos e melhor fazer uso dos mesmos, nas escolas públicas.
Palavras-chave: Educação, tecnologia, mídias sociais e aprendizagem.

INTRODUÇÃO
Vivemos numa sociedade globalizada, na qual existe uma enorme quantidade de
informações disponíveis em diversos veículos de comunicação, fato este que contribui
significativamente em nossas vidas. Importante se faz que sejamos críticos quanto ao
conteúdo que internalizamos diariamente. Na prática docente é importante olhar para as
mídias educacionais como aliadas nos processos de ensino e aprendizagem inovando
sempre a metodologia, assim tornando as atividades atrativas, dinâmicas e menos
estáticas.
O avanço tecnológico colocou-se presente em todos os setores da vida social, e na
educação não poderia ser diferente, pois o impacto desse avanço se efetiva como processo
social atingindo todas as instituições, invadindo a vida do ser humano no interior de sua
casa, na rua onde mora, nas salas de aulas com os alunos, etc. Em tempos de pandemia
esses avanços ficaram mais evidentes, pois as aulas estão acontecendo online, as pessoas
estão trabalhando online, é o mundo todo conectado, fazendo com que as várias
engrenagem continue funcionando apesar dos grandes desafios postos a cada um e cada
uma.
Desta forma, os aparelhos tecnológicos dirigem suas atividades e condicionam seu
pensar, seu agir, seu sentir, seu raciocínio e sua relação com as pessoas. Lembrando que
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já passamos por várias etapas quando falamos de tecnologia estamos falando no
continuou processo de mudanças que acontece cada vez mais rápido.
Necessário se faz refletir sobre o papel dos recursos tecnológicos e das mídias
sociais dentro das escolas públicas, bem como qual a postura que o professor e a
professora pode adotar frente a todas as mudanças e melhorias que elas podem
proporcionar dentro do processo do ensino de História e se o professor e a professora
conta com ajuda técnica e material da escola para o uso das mesmas em sala de aula.
Importante se faz salientar que hoje estamos experiênciando a ida forçada para a era
digital, evidenciando as desigualdades extremas, onde parte da população não tem acesso
às novas mídias sociais e nem aos recursos tecnológicos, tão necessário neste momento
atual.
O ensino da disciplina de História é de grande relevância para a compreensão dos
acontecimentos sociais, dentro dessa visão é de suma importância o uso das mídias sociais
e dos recursos tecnológicos, pois estes recursos são um atrativo importante para os
adolescentes de todas as classes sociais, visto que já fazem parte do dia a dia das alunas
e alunos de uma forma geral.
Todas essas inovações são muito importantes na vida das pessoas, portanto a
educação deve estar atenta a todas estas mudanças para acompanhar o ritmo veloz que a
sociedade vai se transformando, o ensino de história pode ser uma ponte para mediar este
diálogo entre acontecimentos sociais, relações via rede e as possíveis implicações em
nossas vidas. As relações com as mídias sociais e com os recursos tecnológicos, assim
como as relações familiares e de trabalhos estão sendo profundamente alteradas,
modificadas o que leva a história a tecer relatos destes próximos capítulos que estão sendo
escritos pela humanidade desde século.
1. OS DESAFIOS ENCONTRADOS NO DIA A DIA DA ESCOLA
A escola começou pouco a pouco a fazer ponte para a era digital, com as
implantações de laboratórios de informática e logo em seguida o acesso a internet, o que
acarretou diversas mudanças no contexto educacional. Mas os laboratórios contam com
poucos computadores, a manutenção é bastante lenta e a tão propagada internet nem
sempre funciona e nem sempre cobre todo o espaço escolar.
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As escolas públicas hoje, apesar da era de novas tecnologias que estamos vivendo,
ainda tem dificuldade de proporcionar às educandas e educandos acesso aos recursos
tecnológicos e mídias sociais. Essa deficiência também se estende a professores que
desenvolvem todo o trabalho na sala de aula. Para Moran (2012, p. 9), “O mundo físico
e o virtual não se opõem, mas se complementam, integram, combinam numa interação
cada vez maior, contínua, inseparável”.
Outro fator importante e que deve ser levado em conta é que para o professor
utilizar as novas mídias disponíveis, é necessário que ele busque conhecer as mesmas e
procure a melhor maneira de utilizá-las em suas aulas, para tanto deveria ter tido
formação para os educadores, o que não aconteceu.
Para muitos docentes essas questões ainda são um grande desafio, há bastante
resistência e muitas vezes, despreparo dos mesmos. Sendo assim a formação dos
professores e das professoras iria além da formação técnica sobre o uso das mídias sociais
e das tecnologias, seria necessário que, houvessem condições para o docente construir
conhecimento sobre noções de ensino, aprendizagem, conhecimento para então entender
como e porque integrá-los as suas práticas pedagógicas.
2. A EDUCAÇÃO E A TECNOLOGIA: NOVOS DESAFIOS
Para Rusen (2001, p.58) o ensino de história permite que o aluno faça uma leitura histórica
social do ambiente que está inserido, entender o funcionamento da sociedade, assim como
seus direitos e deveres como ser social.
Podemos assim compreender as diferenças e conflitos existentes na sociedade
fazendo com que estas pessoas aprendam a gerir esses mesmos conflitos e, assim,
participar mais ativamente na contribuição do bem estar de todos. Rusen (2001, p. 58)
confirma essa proposta quando diz que “O homem necessita estabelecer um quadro
interpretativo do que experimenta como mudança de si mesmo e de seu mundo, ao longo
do tempo, a fim de poder agir nesse decurso temporal, ou seja, assenhorear-se dele de
forma tal que possa realizar as intenções do seu agir”.
Importante se faz ressaltar que a escola pública atende todos públicos que dela se
aproxima, excluídos ou não, e que busca o aprender e o ensinar no seu interior, mesmo
que nem sempre o atenda com desvelo. Mas nesse sentido busca-se refletir sobre as
representações sociais que ela atende, suas culturas, suas cores, suas opções, o que
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consiste em analisar formas de conhecimento socialmente construídas que contribua com
uma realidade discriminatória. Portanto com todo este público diferenciado, miscigenado,
precisamos ficar atentos ao compromisso com a outra e o outro.
Assim, segundo Coll (1995, p. 18) quando se tem contato com algum artifício ou
conteúdo com o desígnio de aprender sobre ele empregando experiências e
conhecimentos prévios alteram-se o saber integrando-o e acoplando-o ao que já se tinha.
As mídias sociais e os recursos tecnológicos têm como objetivo integrar,
compartilhar informações em comum, entreter e aproximar pessoas. Cada uma delas tem
sua finalidade e preferências nas relações.
Nesse sentido Moran nos diz que as unidades escolares precisam estar atentas as
demandas desse tempo:
Escolas não conectadas são escolas incompletas (mesmo quando
Didaticamente avançadas). Alunos sem acesso contínuo às redes
digitais estão excluídos
de uma
parte
importante da
aprendizagem atual do acesso à informação variada e disponível
online, da pesquisa rápida em bases de dados, bibliotecas digitais,
portais educacionais; da participação em comunidades de
interesse, nos debates e publicações online, enfim, da variada
oferta de serviços digitais. (MORAN, 2013, p. 9-10).

Para Moran (2013, p. 10), “Podemos aprender estando juntos fisicamente e
também conectados, podemos aprender no mesmo tempo e ritmo ou em tempos, ritmos e
formas diferentes”.
Sendo assim, a partir das novas tecnologias o papel do professor passou por novos
processos de reestruturação e novos questionamentos, pois ele sempre foi o detentor de
todos os saberes, a pessoa com maior grau de instrução, a que muitas gerações passaram,
porém na nova visão da relação pedagógica, não é só o professor como mediador nesta
relação dos conhecimentos. É aquele que ensina, mas também aprende.
É importante que o professor fique atento ao ritmo de cada aluno e aluna, pois
cada um tem seu tempo de aprendizagem e cabe ao professor estar presente neste
acompanhamento, nesta evolução.
Para Barros:
À medida que avançamos para o futuro, será necessário
redefinirmos toda a tábua tradicional de leitura habitualmente
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aceita para as temporalidades históricas, já que a “história
contemporânea”de hoje será do passado, da mesma forma que
a “historia moderna”já não é mais moderna? As largas
pinceladas, será útil rediscutir as modalidades temporais da
História em termos de uma “História da Era Agrícola”, uma
“História da Era Industrial”, e a mais recente “História da Era
Digital”? (2014, p.13).

Mídias sociais e recursos tecnológicos são todas as tecnologias que temos à nossa
disposição, desde as mais simples até as mais complexas. No nosso dia-a-dia nos
deparamos com inúmeras tecnologias, sendo essas desde um celular, uma câmera, uma
televisão ou um computador, todos estes produtos para serem criados usaram altas
tecnologias, que nos proporcionam estar em contato com as demais pessoas, é o caso do
computador e do celular, com eles nos comunicamos com pessoas que estão distantes e
até mesmo do outro lado do mundo.
Segundo Freire “Se o meu compromisso é realmente com o homem concreto, com
a causa de sua humanização, de sua liberação, não posso por isso mesmo prescindir da
ciência, nem da tecnologia, com as quais me vou instrumentando para melhor lutar por
esta causa” (2007, p.22). Portanto é importante que a equipe escolar fique atenta ao ritmo
de cada aluno e aluna, pois cada um tem seu tempo de aprendizagem e cabe ao professor
estar presente neste acompanhamento, nesta evolução.
Para Coll, “A aprendizagem significativa é o processo de construção do saber pelo
aluno e aluna, onde o mesmo confronta suas opiniões todos os dias, sendo possibilitado
o construir e reconstruir seus conceitos, ampliando seu conhecimento, visão do mundo e
análise crítica dos fatos.” (1996, p. 42).
A escola pública é um espaço de constante reflexão para dar novo sentido as ações
que permitirão avaliar as práticas pedagógicas e a postura profissional de todos os
envolvidos e corrigir o que deve ser corrigido. O que é reforçado por Freire (1995, p.23)
ao afirmar que “ninguém nasce feito. Vamos nos fazendo aos poucos na prática social de
que tornamos fortes.” A prática e os reflexos que dela surgem apenas constatarão esse
que precisamos encarar os novos desafios.
Para Bahlis, o impacto das novas tecnologias na vida cotidiana e na
sociedade é cada vez mais evidente e só passa hoje despercebida para
uns poucos renitentes, que esperam assim fugir aos temores do
desconhecido desta nova aventura. Mas mesmo entre os que
reconhecem a sua importância, em geral sua observação se restringe às
características quantitativas do processo em curso (o número de pessoas
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e máquinas envolvidas, a ampliação da abrangência de suas atividades,
seu caráter global, os valores econômicos envolvidos etc.), do que pelas
características e dinâmicas específicas que estas novas tecnologias
implementarão ao nível de nosso processo cognitivo e da própria prática
educativa. Os recursos tecnológicos atuais, entre eles a internet,
desencadearam novas formas de ler, de escrever e, portanto, de pensar
e agir. Visto sob este prisma, o processo educativo pressupõe uma nova
forma de possibilitar a construção e a elaboração do conhecimento
diferente do tradicional, a parir de características específicas das novas
tecnologias. (2005, p. 5).

As mídias sociais e as tecnologias foram criadas para facilitar a vida das pessoas
e como tal, elas tem várias utilidades dependendo do propósito do usuário. Podendo ser
usadas para salvar vidas, através de pesquisas em laboratórios ou também para expor
ideias em relação a algo pra as demais pessoas, enfim a suas utilidades são inesgotáveis,
pois também servem para ser usadas para o mal, como no caso do ciberbullying, da
pedofilia, da preparação de arma, dos calotes, da preparação de crimes, das Fake News,
das deturpações de acontecimentos, da criação de fatos ficcionais e da manipulação
ideológica das narrativas históricas.

Levy salienta-se que as novidades da informática designaram a
Inteligência coletiva e uma nova relação. Sabe-se que todo
conhecimento arquitetado por meio de vivência tem poucas chances de
ser esquecido, além de se ter um exemplo concreto de verificado
assunto por meio de uma experiência pessoal e não de teorias
decorrente de experiências alheias. (l995, p. 23).

Para Moran a educação formal está num impasse diante de tantas mudanças na
sociedade: como evoluir para tornar-se relevante e conseguir que todos aprendam de
forma competente a conhecer, a construir seus objetos de vida e a conviver com os
demais. Os processos de organizar o currículo, as metodologias, os tempos e os espaços
precisam ser revistos. (2013, p.9).
3. CONCLUSÃO
Assim sendo, podemos concluir que a celeridade das reformas sociais vai
depender do acesso a essas novas tecnologias, o que torna falsa a idéia de que haveria
cultura superior e cultura inferior. A única constatação correta é a de que elas são
diferentes entre si, mas ambas superiores e capazes. A escola pública pode sim fazer a
diferença na vida cotidiana da educanda e do educando de qualquer classe social, focando
em saberes transformadores, conscientes e numa educação que leve em conta a igualdade,

855

as desigualdades, as singualridades, o respeito, a ética, a autonomia, a verdade e a
sabedoria.
No que diz respeito à prática educacional é importante olharmos para as novas
tecnológicas como aliadas no processo de ensino aprendizagem, diversificando a
metodologia de ensino e assim, tornando as atividades mais atraentes para os educandos
e educandas, dando oportunidade de expressão e participação dos mesmos.
Os recursos tecnológicos e as mídias sociais são de suma importância no ensino
do conteúdo da disciplina de História, estabelecendo parâmetros éticos que tangem o
discurso e a realidade das escolas.
O reconhecimento de uma sociedade cada vez mais tecnológica deve ser
acompanhado da conscientização da necessidade de incluir nos currículos escolares as
habilidades e competências para lidar com as novas tecnologias. No contexto de uma
sociedade do conhecimento, a educação exige uma abordagem diferente em que o
componente tecnológico não pode ser ignorado.
O uso das mídias sociais e dos recursos tecnológicos em educação como:
informática, internet, hipermídia, multimídia, e as diversas ferramentas de interação e
comunicação como: chats, listas de discussão, correio eletrônico, e muitos outros a
disposição, cooperam para o desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem.
O ensino da disciplina de História é importante, relevante, desafiante na
compreensão dos acontecimentos sociais e tem papel fundamental na compreensão dos
acontecimentos sociais e as possíveis implicações na vida das pessoas. As aprendizagens
vão muito além dos livros, os conhecimentos pessoais adquiridos na escola vão
acompanhá-los no decorrer de suas vidas, mas para que isso ocorra necessário se faz o
uso de material didático de qualidade, aulas diferenciadas, o ensinar a perguntar, a
pesquisar e não dar tudo pronto e acabado, só assim estaremos contribuindo para
formação dos educandos e educandas.
As novas tecnologias e o aumento de informações no mundo atual desafiam os
professores e professoras a buscarem novas organizações, novas formulas, novos saberes.
São novos paradigmas adentrando a escola, fazendo com que o professor e professora
repense sua prática escolar e busque novos rumos. Por isso, novas formas de trabalhar o
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aprendizado em sala de aulas têm sido utilizadas, uma delas é o ensino híbrido, que
ganhou mais evidência com a chegada da pandemia.
Segundo Moran (2013, p.11), o que a tecnologia traz hoje é integração de todos
os espaços e tempos. O ensino e aprender acontece numa interligação simbiótica,
profunda, constante entre o que chamamos mundo físico e mundo digital. Não são dois
mundo ou espaços, mas um espaço estendido, uma sala de aula ampliada, que se mescla,
híbridiza constantemente.. Por isso a educação formal é cada vez mais blended,
misturada, híbrida, porque não acontece só no espaço físico da sala de aula, mas nos
múltiplos espaços do cotidiano, que incluem os digitais. O professor e a professora precisa
seguir comunicando-se face a face com os alunos e alunas, mas também digitalmente,
com as tecnologias móveis, equilibrando a interação com todos e com cada um e cada
uma.
De um modo geral, pode-se dizer que vários estudos sobre a escola e a sala de aula
voltam-se para a análise de aspectos da cultura escolar e dos professores e de toda a equipe
escolar, participantes do processo de ensino aprendizagem, analisando práticas, buscando
referencial teórico e dinamizando o dia a dia da sala de aula, com enfoque principal na
competência e na busca de novos saberes. A chegada das novas tecnologias de informação
e comunicação fez surgir novas formas de ensinar e aprender. Exige-se cada vez mais da
escola, enquanto instituição social, responsabilidade pela tarefa de promover cidadãos
conscientes e atuantes na sociedade. Em momentos de demandas de novas tecnologias a
escola não poderá jamais desvincular se dessa realidade, nem tão pouco deixar seus
alunos e alunas às margens de um processo de exclusão.
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A LEGITIMIDADE PELA HISTÓRIA: TRADIÇÃO E POLÍTICA
EM EDMUND BURKE

Matheus de S. Botelho416
RESUMO: Pretende-se neste ensaio abordar o pensamento do filósofo e político angloirlandês Edmund Burke. Trataremos acerca da filosofia política conservadora, de qual
Edmund Burke é considerado o principal nome, devido a sua famosa obra crítica à
Revolução Francesa. Com seu conservadorismo, Burke fazia uma apologia as instituições
e tradições britânicas, instituições essa que, segundo Burke, eram frutos de um
desenvolvimento histórico. A constituição britânica estaria imbuída em uma tradição
imemorial, portanto, legitimada pela própria história. A história dos britânicos seria a
história da liberdade. Neste breve artigo iremos analisar a crítica que Burke faz a
revolução francesa e sua importância para o desenvolvimento do pensamento
conservador, um conservadorismo de raiz cética, liberal e utilitária.
Palavras-chave: Conservadorismo, Modernidade, Revolução

Introdução
O que é conservadorismo? Seria a rejeição da modernidade? A defesa da
moral e dos bons costumes? A filosofia política conservadora é complexa, com uma
grande variedade intelectual. O conservadorismo a ser tratado no presente artigo se refere
na tradição política anglo-saxã, de raiz cética, liberal e utilitária. O conservadorismo é
uma ideologia moderna, nascida da crítica à Revolução Francesa. Vale ressaltar que
Edmund Burke, que carrega o título de “pai do conservadorismo moderno” era um Whig,
não um Tory. Os membros do whig party eram defensores da tradição da Revolução
Gloriosa de 1688, da autonomia do parlamento e da declaração dos direitos, eram os
clássicos defensores da tradição liberal britânica. Os membros do Tory Party eram
defensores de maiores poderes à coroa, em grande parte membros da aristocracia britânica
lutando para defender seus privilégios. Antes de sua fervorosa crítica à Revolução
Francesa, Edmund Burke teve pautas bastantes progressistas à sua época, como a defesa
dos católicos na Irlanda, sua terra natal, o que gerou um enorme embate no parlamento
inglês, ao ponto de Burke ser acusado de ser um católico praticante ou um jesuíta
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disfarçado. Outra famosa pauta de Edmund Burke no parlamento inglês foi a defesa dos
colonos norte-americanos na Revolução Americana de 1776.
Por que Burke, que defendeu as pautas dos colonos norte-americanos, foi
radicalmente contra os acontecimentos na França de 1789? Burke alegava que os colonos
norte-americanos defendiam uma liberdade de acordo com os ideias e princípios ingleses,
uma liberdade não abstrata. Burke não chegou a comparar as duas revoluções. As
“Reflexões sobre a Revolução na França” foram nada mais do que comentários, uma
resposta a uma carta de um entusiasmado jovem parisiense chamado François Depont,
que perguntava a Burke sua opinião sobre os acontecimentos na França. Além de minar
o otimismo do jovem frente à Revolução, Burke tecia críticas aos seus colegas de partido
whig que acreditavam que a Revolução Francesa seria uma correspondente da Revolução
Gloriosa na França. Vale ressaltar que as Reflexões de Burke foram publicadas ainda na
fase inicial da Revolução, em 1790, considerada a fase mais liberal e menos radical do
processo revolucionário. Para Edmund Burke a Revolução Francesa foi uma “revolução
total” dos costumes e da moral, que pretendia fazer tábula rasa do passado, redefinir a
natureza humana e redesenhar a sociedade através de um modelo abstrato.
Podemos resumir o pensamento de Edmund Burke em três pontos: 1. A
desconfiança dos projetos de sociedade. 2: Subordinar as leis humanas ao direito natural.
3. Atuações de governo respeitando e afirmando a tradição, o tempo e a prática. É neste
terceiro ponto o que podemos dizer a “Legitimidade pela História”. Edmund Burke
recorria ao passado inglês para justificar as liberdades garantidas pelas instituições
britânicas.
‘’Da magna carta à Declaração
de Direitos, a política constante de nossa Constituição sempre foi a de
reivindicar e afirmar nossas liberdades como uma herança inalienável,
deixada para nós por nossos antepassados e a ser transmitida à nossa
posteridade; como uma propriedade que pertence especialmente ao povo deste
reino”’ (BURKE,Edmund,2014.Pág.55)

O argumento de uma herança constitucional que remonta a um passado
imemorial era comum entre os membros do whig party. A Revolução Gloriosa de 1688,
segundo essa concepção, nada mais foi do que uma restituição das antigas liberdades
inglesas. Porém, David Hume, um homem por qual Burke tinha um grande respeito,
criticava tal argumento, argumentando que não passava de um mito whig. Para Hume as
instituições britânicas, o tal sistema de liberdade britânica que tanto preza Edmund Burke,
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era inteiramente nova, resultados direto da Revolução “Os tão louvados artigos de
liberdade nada mais eram que privilégios especiais impostos a reis com disposição
despótica por grupos de senhores feudais ávidos de poder” (HUME,2003: 19).
A legitimidade pela história que Burke fazia para justificar as instituições
britânicas e criticar a Revolução Francesa, que para Burke fazia tabula rasa do passado,
nada mais é do que um mito do whig party para justificar a própria Revolução Gloriosa.
Vale ressaltar que o Reino Unido já havia passado por turbulentas guerras civis e um rei,
Carlos I, executado. Além de um sangrento período republicano. As instituições
britânicas não foram construídas com “prudência e sabedoria” como Burke tanto alega.

1.

Edmund Burke e o Conservadorismo.

Edmund Burke nasceu em Dublin, em 12 de janeiro de 1729; filho de pai
anglicano e de mãe católica, cresceu junto à aristocracia irlandesa, pois seu pai era um
advogado de sucesso e muito bem relacionado. Burke foi educado em uma instituição de
ensino Quaker; posteriormente inicia seus estudos no renomado Trinity College, em
Dublin, onde obtem o título de Bachelor of Arts. Em 1747, Burke escreve sua principal
obra filosófica “Uma investigação filosófica sobre a origem de nossas ideias do Sublime
e do Belo”, que foi publicada em 1757. Esta obra foi de suma importância, como
contribuição para a teoria estética.
Em 1756, Burke publica o livro A Vindication of Natural Society (uma
vindicação da sociedade natural). Nesta obra, Burke é bastante irônico, criticando a ideia
de que uma suposta “religião natural” seria superior a uma religião adquirida pela
revelação. Para Burke a religião natural só iria reduzir o homem à anarquia dos costumes.
[...] assim como em questões temporais, necessitamos da
justa autoridade, da sabedoria dos ancestrais e das instituições que foram
elaboradas com dificuldade ao longo dos séculos, por homens que, às
apalpadelas, buscavam meios para conhecer a Deus e para conviver entre si e
com os seus semelhantes (KIRK, 2016 p. 156)

Em 1757, Burke entra para a política inglesa, começando por trabalhar no
gabinete whig do então duque de Newcastle. Em 1766 Burke ingressa na câmara dos
comuns, em que ficaria famoso por seus discursos e suas polêmicas. É na House of
Communs que Burke vai proferir seus discursos contra as chamadas “leis intoleráveis” às
quais a Coroa estava submetendo os súditos das treze colônias.
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Para Burke, se o então monarca George III tivesse êxito em diminuir as
liberdades dos colonos norte-americanos, também teria êxito em diminuir as liberdades
dos próprios britânicos, desrespeitando assim a herança de limitação do poder do
monarca, respaldado pela Bill Of Rights. Burke se impressionava com o temperamento e
o caráter dos norte-americanos, que, segundo ele, fomentava um grande amor à liberdade.
Uma liberdade não abstrata, mas uma “liberdade de acordo com as ideias e princípios dos
ingleses”. Esse discurso de Burke é muito utilizado para defender a tese de que a
Revolução Americana foi uma “Revolução Conservadora”, principalmente depois da
Revolução Francesa, que foi, nas palavras de Burke, “Uma Revolução Total”. Como
ressalta, Russell Kirk, Burke era um amigo dos colonos, mas não da Revolução. Burke
reiterava que o assunto dos colonos não deveria ser resolvido por meio de abstrações, mas
sim através da consulta da natureza do povo e das circunstâncias do tempo.
No parlamento, Burke também denunciou a atuação britânica na Índia,
principalmente na pessoa de Warren Hastings, então governador geral da colônia. Para
Burke, a então East Indian Company havia violado os direitos naturais da humanidade.
Para ele, tudo que a Inglaterra tinha levado à Índia foi um “despotismo opressivo,
irregular, caprichoso, instável, voraz e fraudulento”. Segundo a historiadora norteamericana Gertrude Himmelfarb, o apelo de Burke ao Império Britânico era por um
imperialismo liberal, “um império digno de uma Inglaterra ilustrada que respeitaria os
direitos do povo indiano” (BURKE, 2008, p. 463)
Para Burke, a liberdade teria de ser viril, moral e regrada. A realidade
deveria ser dotada pelas circunstâncias. A liberdade sem uma ordem moral não duraria
muito. Os revolucionários franceses, para ele, agiriam como se nunca tivessem sido
moldados por uma instituição civil tinham a crença de que poderiam começar tudo do
zero, desprezando tudo que lhes pertencia. Enfatizava que os franceses deveriam ter
olhado para os seus vizinhos britânicos, que ampliaram suas liberdades e consolidaram
suas instituições através de reformas prudentes, com a liberdade sempre conciliando com
a lei.
[...] seguindo os sábios exemplos, os senhores teriam dado ao
mundo novos exemplos de sabedoria e tornado a causa da liberdade
venerável aos olhos dos sábios de todos os países. Teriam coberto de
opróbrio o despotismo por toda a face terrestre, mostrando não somente que
a liberdade é conciliável com a lei, mas ainda que, quando bem disciplinada,
tornar-se sua auxiliar (BURKE, 2011, p. 58)
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O ataque dos franceses à religião também foi amplamente discutido por
Edmund Burke. A religião é à base da sociedade, “a fonte de todo bem e consolo”
(BURKE, 2014:121). Reiterava que os ingleses não consideravam sua religião como algo
conveniente ao seu Estado, que foi agregado somente por conveniência ou por
comodidade. A religião para Burke é essencial ao estado inglês, porque foi fundamentado
na própria constituição. O ateísmo evocado pelos philosophes franceses era contrário não
apenas à nossa razão, mas também aos nossos instintos, pois o homem é, por sua
constituição, um animal religioso. Além disso, Burke alerta que a perda do sentimento
religioso daria lugar a alguma outra superstição “grosseira e perniciosa”.
Reiterando, o termo conservador, em sua acepção política, não existia à
época de Edmund Burke. O conservadorismo só começou a existir, enquanto ideologia
política, em reação à Revolução francesa. As Reflexões sobre a Revolução na França
iniciam uma tradição política, que vai desde os mais liberais até os mais reacionários,
como Joseph DeMaistre ou Lord Acton. Independente das vertentes, o conservadorismo
fundamenta-se no organicismo e na crença às virtudes das tradições.
Para o historiador político. G. A Pocock, na Grã-Bretanha teria se
desenvolvido um tipo distinto de iluminismo. Seguindo J esta linha de Pocock, a
historiadora norte-americana Gertrude Himmelfarb, em sua obra Caminhos da
Modernidade, distingue os tipos de iluminismo. O Iluminismo britânico seria o da
tradição da filosofia moral, o que ela chama de Sociologia das Virtudes. O Iluminismos
dos philosophes franceses seria o da Ideologia da Razão, um iluminismo pouco empírico,
e mais pautado em redesenhar a sociedade. Essa diferença entre britânicos e franceses
também é reforçada por Alexis de Tocqueville, em seu clássico O Antigo Regime e a
Revolução:
Enquanto na Inglaterra os que escreviam sobre o governo e os
que governavam misturavam-se, uns introduzindo ideias novas na prática os
outros retificando e circunscrevendo as teorias por meio dos fatos, na França
o mundo político permaneceu como que dividido em duas províncias
separadas e sem trocas entre si (Tocqueville, 2017 p. 156).

O filósofo e crítico literário brasileiro José Guilherme Merquior argumenta
sobre a existência de um Iluminismo conservador – um iluminismo não revolucionário.
Os autores britânicos, na maior parte das vezes, justificam a sua ordem social. Burke está
inserido na filosofia moral que caracteriza o iluminismo britânico (ou escocês). Suas
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obras, como a Vindication of a Natural Society e The Origen of Our Ideas of the Sublime
and the Beautiful expressam sua proximidade com a filosofia moral britânica.
No cenário político, o conservadorismo nasce com a crítica à Revolução
Francesa. Dois nomes foram importantes para o esboço “teórico” do pensamento
conservador; Edmund Burke e Joseph De Maistre, dois críticos da Revolução Francesa,
mas com bases argumentativas distintas. Enquanto De Maistre parte para a defesa da
inspiração divina e católica da monarquia, que é à base do pensamento conservador
ultramontano, Edmund Burke, muito influenciado por David Hume, parte de uma
inspiração cética de base liberal. Este conservadorismo, essencialmente britânico, difere
do conservadorismo continental, de raiz católica anti-iluminista, propagado pelos
ultramontanos.
O conservadorismo deve ser entendido, principalmente o conservadorismo
de base burkeana, como uma “ideologia situacional”. Devemos levar em conta que o
conservadorismo se molda e se adapta à cultura em que se hospeda. Para o filósofo
britânico Michael Oakeshott, o conservadorismo se fundamenta no sentido da perda,
porém um conservadorismo afirmativo no presente, não em uma romantização do
passado. Por sua vez, o cientista político português João Pereira Coutinho também reforça
a diferenciação do conservador e do reacionário. O primeiro é pautado na prudência
política, em respeitar as tradições e o que sobreviveu ao “teste do tempo”. O reacionário
tende a ser um imobilista, que romantiza um passado que muitas das vezes nunca existiu.
A linha da tradição Burkena, podemos dizer que vai de Alexis de
Tocqueville até pensadores como Ortega Y Gasset, não é de forma alguma imobilista,
como o próprio Burke argumenta em suas reflexões: ‟Um estado sem possibilidade de
alguma mudança é incapaz de se conservar” (BURKE,2014:181).A legitimidade do
conservadorismo burkeano se dá pelo respeito às instituições.
Alguns críticos do conservadorismo burkeano argumentam que se trata de
um “falso conservadorismo”, pois sua base liberal faz com que o conservem e não
reneguem a modernidade. Seriam esses os “conservadores da revolução”. Porém, o
conservadorismo em si adquire sentindo na própria modernidade. O conservadorismo é
um modernismo, como ressalta T.S Eliot, pois é na modernidade que se tem as condições
de fragmentações, ‟a heresia e a descrença” (MCALIISTER, Ted: 263). Segundo o
filósofo britânico Roger Scruton, é na não negação da modernidade que o
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conservadorismo burkeano encontra seu sucesso. O que diferencia Burke dos
revolucionários franceses não é sua fixação com o passado, mas seu desejo de viver
plenamente no presente, de compreendê-lo em todas as suas imperfeições e de aceitá-lo
como a única realidade que nos é oferecida” (SCRUTON, 2016: 48)
O sociólogo Karl Mannheim também ressalta que o conservadorismo só
encontra terreno fértil na modernidade. Para Mannheim, o conservadorismo se
desenvolve e terá sentido na “crítica à ausência de concretude da especulação metafísica
do pensamento liberal e socialista”. O conservadorismo, em suas diferentes formas, tem
pontos em comum que o definem, como a defesa de uma sociedade orgânica, valores
tradicionais, e a naturalização das desigualdades. O que o conservador quer conservar é
o mundo que herdamos de nossos ancestrais.
Modernidade e Revolução
Revolução são mudanças estruturais cujo significado muda e sofre grandes
variações, em distintos países e distintas situações políticas (KOSELLECK, 2015:118).É
na modernidade que a mudança política dá lugar a algo inteiramente novo. Na
antiguidade, as mudanças não interrompiam o curso daquilo, que na era moderna,
denominou-se de história (ARENDT,2009: 23). É na modernidade que a questão da
renovação política dar-se-á pela vontade geral, pela legitimação popular.
Primeiramente, o termo revolução foi utilizado como um conceito para a
astronomia, aludindo ao ciclo das estrelas, conceito esse que apareceu na famosa obra de
Nicolau Copérnico, Sobre as revoluções dos orbes celestes. Na linguagem política, o
conceito de Revolução aparece pela primeira vez com um sentido de restauração, para
designar a então volta da monarquia à Inglaterra, depois dos conturbados anos de governo
republicano de Oliver Cromwell. Como reitera Hannah Arendt, em seu importante livro
“Sobre a Revolução”, em 1688, o termo revolução também foi usado no mesmo sentido
de restauração
A Revolução Gloriosa, o acontecimento com que o termo,
muito paradoxalmente, encontrou seu lugar definido na linguagem política e
histórica, não foi entendida de maneira nenhuma como uma revolução, e sim
como uma restauração do poder monárquico à sua virtude e gloria anteriores
(ARENDT, Hannah. 2009. p. 71)

Os conturbados anos ingleses (1640-1688), para o qual o termo revolução foi
inicialmente utilizado, não se reportam a mudanças de estruturas políticas, mas a uma
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restauração, um retorno à “verdadeira constituição. Podemos ressaltar que as revoluções
pré 1789 sinalizavam uma perspectiva para a volta de situações anteriores. Pós 1789, o
conceito de Revolução passa a conduzir a um futuro, como assinala Reinhart Koselleck;
conhecer e dominar esse futuro passa a ser a tarefa política.
Na modernidade têm-se uma ruptura do monopólio intelectual, antes restrita
a uma interpretação eclesiástica de mundo; é na modernidade que surge uma Intelligentsia
livre. Como diz Karl Mannheim, em seu Ideologia e Utopia, essa quebra do monopólio
intelectual faz surgir uma riqueza intelectual sem precedentes . Consequentemente, há um
abalo na crença na unidade da natureza eterna do pensamento. Surgem várias ordens
ontológicas, em que a epistemologia passa a ser fundada não mais em uma teoria de
existência superior, mas sim em um sujeito conhecedor.
Para o filósofo e historiador alemão, Eric Voegelin, a modernidade nada mais
é que uma “Revolta Gnóstica” Entende-se gnosticismo no sentido voegeliano, a crença
em um conhecimento redentor, na capacidade do homem em mudar a realidade e criar a
perfeição terrena. Ou seja, na modernidade não se tem mais a centralidade na ordenação
divina, mas sim a redenção terrena por parte do sujeito conhecedor. É o sujeito como
ponto de partida para determinar a natureza e o valor humano.
Maquiavel foi um dos primeiros dos pensadores a expressar um mundo
puramente secular, no qual as leis estejam independentes das doutrinas eclesiásticas e
critérios morais que transcendam os assuntos humanos. A Revolução iniciada por
Maquiavel dá início a uma tentativa de controle da natureza, a busca eminente da
fundação de uma nova ordem. Suas obras continham fundações para estabelecer-se uma
nova sociedade política. Maquiavel reivindica um novo conhecimento, que permitia aos
homens o controle sobre seu destino. Como ressalta Reinhard Koselleck, o cálculo
racional tornou-se o primeiro mandamento da política.
Em face dessa concepção, para o filósofo político Leo Strauss, Maquiavel
representa o que ele chama de primeira onda da modernidade, caracterizada pela
racionalização do Estado. Sobre a primeira onda da modernidade, Strauss afirma: “As
características da primeira onda da modernidade foram a redução do problema político e
moral a um problema técnico, e o entendimento de que o conceito de natureza precisava
ser revestido pela civilização entendida como um mero artefato” (STRAUSS, 2016. p.
100)
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Ainda no âmbito do que Strauss chama de primeira onda da modernidade,
situa-se Thomas Hobbes. Para Strauss, Hobbes rejeita a construção do ser humano como
ser social, partindo da perspectiva de análise de um indivíduo isolado. Koselleck, em seu
``Crítica e Crise”, aponta que a razão hobbesiana cria um espaço neutro no Estado. Em
Hobbes está a fonte primária do liberalismo moderno, “na medida em que a palavra
liberalismo implica foco em direitos antes de obrigações, no indivíduo como anterior ao
regime” (MCALLISTER, 2017: 113). A filosofia política transmuta agora em fonte de
ação política. Hobbes propõem uma visão de ordem política criada por homens
esclarecidos, capazes de realizar o aqui e o agora.
John Locke seguiu o caminho aberto por Thomas Hobbes; ambos orientam
sua filosofia em torno do indivíduo. Contudo, Locke enfatiza o direito da busca pela
felicidade – questão crucial na origem dos Estados Unidos independentes. O que mais
separa a visão de Locke e Hobbes, segundo Leo Strauss, é o direito à propriedade; em
Locke esse direito aparece como adjunto do direito primário à vida (MCALLISTER,
2017: 177) Strauss considera Locke, e muito mais Hobbes, como filósofos essenciais para
compreender a formação da sociedade norte-americana. Richard Morse, em seu clássico
“O Espelho de Próspero” registra que Hobbes eclipsava a visão de sociedade como um
organismo.
Tanto o pensamento de Hobbes e Locke, de um método empírico, racional e
utilitário, abriu espaço para um corpo político da pessoa privada. (MORSE, 1995: 65) E
o problema acerca dos direitos e liberdades é essencial nestes dois autores. Em Locke,
muito mais do que em Hobbes, o cidadão tem o papel essencial, no quesito de um juízo
moral; não é mais o soberano que decide, mas sim o cidadão.

Edmund Burke, História e Historicismo.
A tese que Edmund Burke foi um precursor do historicismo foi
popularizada pelo filósofo alemão, radicado nos Estados Unidos, Leo Strauss. Em sua
influente obra “Direito Natural e História”, Strauss argumenta que Burke remonta a um
direito natural pré-moderno, porém um direito natural com fins utilitários, para propósitos
práticos imediatos.
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Leo Strauss vai argumentar da “devoção” de Burke à antiga
constituição britânica, que seria a fundamentação do governo em comum acordo com as
conformidades e deveres e não nos direitos imaginários do homem (STRAUSS,
2019:381). Leo Strauss vai argumentar que Edmund Burke não julga sua conveniência
pelo direito natural, mas sim pela experiência. Com Isso, segundo Leo Strauss, Burke
preparou terreno para a Escola Histórica.
De acordo com os clássicos, a melhor constituição é um projeto da
razão, que estaria em conformidade com a natureza humana, ou seja, trata-se de uma obra
planejada. Para Burke, a constituição é fundamentalmente natural não porque surge de
algum planejamento, mas sim pela imitação de um processo natural, pela experiência, por
um processo através de gerações, através da história.
A filósofa portuguesa Ivone Moreira crítica a interpretação de Leo
Strauss. Para Ivone a prudência seria um requisito indispensável para aplicação do direito
natural. Os direitos naturais não estariam sendo deixados de lado por causa do ceticismo
de Burke. “Os direitos naturais nunca foram postos de lado, mas não foram reivindicados
como direitos do homem em abstrato e sim como direitos concretos” (MOREIRA:
2019:235). Ou seja, direitos naturais do homem reivindicados pela tradição. A crítica de
Burke aos direitos abstratos, aos direitos dos homens, seria também uma crítica à tal
abstração que isola o indivíduo, como se o indivíduo estivesse desintegrado da sociedade.
“Burke preferia uma ordem política e social
antiga, enraizada e humanamente completa, cujo melhor testemunho de seu
equilíbrio era ter existido durante muito tempo (...) A própria constituição inglesa,
não concebida pelo desígnio intelectual, mas que crescera alicerçando-se em usos e
costumes, era a guardiã dessa ordem” (MOREIRA, Ivone. 2019.Pág, 234)

Os direitos naturais quando tomado de forma abstrata seriam apenas fórmulas
vazias e incompleta. Burke defendia os direitos concretos adquiridos em detrimento dos direitos
abstratos. Por isso Burke está imbuído de uma preocupação em defender a sociedade de
mudanças bruscas e revolucionárias. Os revolucionários franceses, em nome da razão de dos
direitos dos homens, teriam suprimido a tradição que foi resultado de séculos de
desenvolvimento de um quadro tanto religioso quanto que econômico
Burke acreditava que o estabelecimento de uma sociedade política é uma criação
cultural, o contrato que une os membros da sociedade não se forma pela razão, não se forma de
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uma maneira instrumental, nem é baseado em interesses materiais. O verdadeiro contrato social
é um pacto entre os vivos, os mortos e os que ainda vão nascer, um contrato firmado por
gerações. As mudanças são sim necessárias, mas para Burke, tais mudanças devem respeitas
séculos acumulados de conhecimento.
A apologia de Burke à tradição e a História fez com que pesadores como Strauss o
tratasse como um percurso de Hegel e do historicismo. Para Strauss, Burke valoriza mais a
prescrição do que a transcendência, deixando assim apenas a “evolução”. “O atual, o presente
é o racional; portanto, o que em Burke parece ser o retorno à antiga equivalência do bem com
o ancestral, é na verdade, o anúncio de Hegel” (STRAUSS, 2019: 319)
“Burke se referia a um divino infuso em toda a natureza que se
manifestaria numa ordem à qual o homem se deveria submeter e que poderia
equivaler: à ‘sabedoria coligida há séculos’, preferível às ‘habilidades’ de qualquer
homem vivo e reverenciável apenas por ultrapassar o limitado entendimento
humano” (MOREIRA, Ivone. 2019. Pág.494)
Em Burke está a ideia de que o indivíduo é insensato, mas a espécie é sábia. A
subordinação do gênio individual à sabedoria da espécie tem semelhanças a ideia de Hegel,
na qual o espírito individual nunca ultrapassara o espírito do povo. A antecipação daquilo que
Hegel chama de “astúcia da razão”, que Burke considera que “Deus pode fazer que o homem,
indo atrás de seu interesse particular sirva o bem comum” (MOREIRA,2019:492)
Para diferenciar Edmund Burke de Hegel, Ivone Moreira argumenta que Burke
não defende que a natureza ao caminhar da história seja o divino manifestando-se diariamente,
como acontece em Hegel, Burke, apesar de acreditar na direção providencial da história, não
era um determinista, porque enxerga os acontecimentos históricos como resultado das ações
humanas no tempo. Ivone argumenta que Burke postula dois tipos de causalidade: uma
imanente e transcendente. A imanente determinaria o modo imediato acontecimentos não
queridos pela providência, mas sim permitidos por ela. A transcendente conduz a história
“aproveitando mesmo os atos de liberdade humana com um grande encenador aproveitam a
criatividade do artista no desempenho do seu papel” (MOREIRA, 2019:496)
Leo Strauss argumenta que o pensamento de Edmund Burke substitui a distinção
entre progressista e retrógrado, por o que está ou não está em harmonia com o processo
histórico. A teoria política de Burke seria a teoria da Constituição britânica, uma constituição
que seria prescritiva e que existe desde tempos imemoriais, feita através de um gradual
processo histórico. A excelência da constituição britânica se da ao fato dela existir a muito
tempo, um patrimônio da razão ao longo dos séculos.
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Considerações finais
Os escritos de Edmund Burke foram logo estudados e debatidos no começo do
século XIX. Muito se falava que Burke fugia de discussões teóricas. O ensaísta inglês William
Hazlitt foi um dos primeiros a analisar o pensamento de Burke, fazendo justiça a sua obra. Foi
ainda no século XIX que Edmund Burke começou a ser visto como utilitarista, que regularia
sua atuação pelo que seria mais vantajoso. O próprio Karl Marx tem uma breve passagem em
O Capital, em que crítica as incoerências de Burke:
“Edmund Burke [...]. Esse sicofanta, que a soldo da oligarquia inglesa
bancou o romântico em face da Revolução Francesa, do mesmo modo que, a soldo
das colônias norte-americanas, bancara no início dos motins americanos o liberal
diante da oligarquia inglesa, era sob todos os aspectos um burguês ordinário: ‘As leis
do comércio são as leis da Natureza e consequentemente as leis de Deus’. [...] Não é
de admirar que ele, fiel às leis de Deus e da Natureza, vendeu sempre a si mesmo no
melhor mercado!”. (MARX, Karl. 1985, p.257)

A ideia de um Burke modernista é defendida por Sir. John Morley, escritor
e membro do partido liberal britânico. Para Morley, Burke considera a política como um
domínio totalmente empírico e apoiado na modernidade. Burke também é interpretado com
um pré-romântico, por pensadores como Alfred Cobban e Michael Lowy.
No século XX há uma multiplicidade de estudos sobre o pensamento de
Edmund Burke, e muito desses estudos valorizam a ideia de um Burke pré-romântico. Se tem
uma valorização a referência de Burke à lei natural e fundamentada em uma boa comunidade
política. Tem-se a noção de intelecto coletivo, em que a providência teria ensinado a
humanidade ao dos milhares de anos de experiência dando sabedoria coletiva. Há uma
consideração que em Burke a ordem moral eterna é a fonte da verdadeira moral, o respeito
pela sabedoria dos antigos. Essa fidelidade aos antigos não seria uma nostalgia, mas sim uma
herança que encarna uma sabedoria moral, porque simplesmente essa sabedoria existiu.
Nos países de língua portuguesa o estudo do pensamento de Edmund Burke
é muito presente, desde o século XX, na Universidade Católica de Lisboa, tendo como seus
principais pensadores o cientista político João Pereira Coutinho e a filósofa Ivone Moreira.
No Brasil, as Reflexões de Edmund Burke foram traduzidas ainda no século XIX, pelo escrito
José da Silva Lisboa, o Visconde de Cairu. Sua recepção foi bem aceita tanto por membros
do partido conservador quando do partido liberal. Atualmente há um número considerável de
trabalhos sobre Edmund Burke na IESP (Instituo de Estudos Sociais e Políticos) da
Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Pensadores como Christian Edward Lynch, Hélio
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Cannone se destacam, inclusive estudando a influência do pensamento de Edmund Burke no
Brasil Império.
Edmund Burke causou uma enorme influência no pensamento político
contemporâneo. Tendo em mente que Burke nunca escreveu nenhuma obra teórica sobre seus
pensamentos políticos, seus escritos devem ser mais estudos, principalmente na América
Latina, onde o conservadorismo tem raízes autoritárias e longe da prudência e do ceticismo
burkeano. O estudo de Edmund Burke não passa somente pela filosofia política, mas também
pela teoria da história. Entender Burke nos faz ter uma melhor compreensão dos nuances do
historicismo e da Escola histórica, mesmo que sua influência seja questionável.

Referências
ARENDT, Hannah. Sobre a Revolução. São Paulo. Companhia das letras.2009.
BURKE, Edmund. Reflexões sobre a Revolução na França. São Paulo.
Edipro.2014.
COUTINHO, João Pereira. As Ideias Conservadoras. São Paulo. Três
Estrelas.2014.
HIMMELFARB, Gertrude. Caminhos para a Modernidade. São Paulo. É
Realizações.2011
MANNHEIM, Karl. Ideologia e Utopia. Rio de Janeiro. Editora
Guanabara.1986.
MARX, Karl. O Capital: Crítica da economia política. Nova Cultural (col. Os
economistas; livro I, v. II) 1985
MERQUIOR, José Guilherme. O liberalismo Antigo e Moderno. É
Realizações. São Paulo. 2014.
MOREIRA, Ivone. A filosofia política de Edmund Burke. É Realizações. São
Paulo. 2019.
HABERMAS, jurgen. O Discurso filosófico da Modernidade. Dom Quixote.
Porto Alegre. 1998.
HILL, Christopher. O Século das Revoluções 1603-1714. UNESP São Paulo.
2012
KIRK, Russel. The Conservative Mind, From Burke to Eliot. Regnery
Publishing. 2001.
KIRK, Russell. Edmund Burke Redescobrindo um Gênio. É Realizações.

872

São Paulo 2016
KIRL, Russell. A Política da Prudência. É Realizações. São Paulo 2014
KOSELLECK, Reinhart. Crítica e Crise. Uma contribuição patogênese do mundo
burguês. Contraponto. Rio de Janeiro 2015
KOSELLECK, Reinhart. Futuro Passado. Contribuição à semântica dos tempos
históricos. PUC Rio. Rio de Janeiro. 2015.
KOSELLECK, Reinhart. O Conceito de História. Autentica .2013
MCALLISTER, Ted. Revolta Contra Modernidade. Leo Strauss, Eric Voegelin e
a busca de uma ordem pós-liberal. São Paulo. É realizações. 2017
POCOCK. J.G.A. Linguagens do ideário político. Editora USP. São Paulo. 2003
SCRUTON, Roger. Uma filosófica política: Argumentos para o
conservadorismo. É Realizações São Paulo. 2017
STRAUSS, Leo. Direito Natural e História. Martins Fontes. São Paulo. 2019

873

A EDUCAÇÃO CRISTÃ SEGUNDO A ENCÍCLICA DIVINI ILLIUS
MAGISTRI

Maximiliano Gonçalves da Costa417
RESUMO: O presente artigo pretende refletir sobre a encíclica Divini Illius Magistri do
Papa Pio XI sobre a educação cristã, como uma resposta diante do contexto de laicização
que crescia e, que tirou das mãos da Igreja Católica o domínio da educação. A encíclica
era uma tentativa de reconquistar sua primazia na obra educacional, para que assim, seus
princípios cristãos se perpetuassem em meio a sociedade que se secularizava cada vez
mais. O documento apresenta que na relação entre Igreja, Família e Estado, a Igreja tinha
a precedência estando aliada a Família, devendo o Estado apenas colaborar com estas
duas, isso porque no contexto da época o Estado laico reivindicava para si o direito da
educação. Veremos nessa reflexão quais foram as iniciativas por parte do catolicismo
através do documento papal, para conter e combater a educação laica na primeira metade
do século XX.
Palavras-Chave: Educação, Igreja, Encíclica, Papa Pio XI.
Na perspectiva da educação católica, a encíclica Divini Illius Magistri418 foi um
dos documentos mais importantes até o Concílio Vaticano II. Ela foi elaborada num
momento de fortes tensões políticas e culturais que surgiram das controvérsias não raras
da história. O Papa Pio XI percebeu que a “societas christiana”419 estava em crise. Era
perceptível o crescimento progressivo da descristianização das massas. A laicização e a
modernidade, vista como secularização, resultantes da crítica iluminista e da visão de
progresso do século XIX, que acabaram por tirar da Igreja a exclusividade da educação.
Portanto, era necessária uma orientação clara e exata sobre a educação, em suas
razões essenciais, principalmente diante das grandes mudanças que aconteciam em sua
época, envolvendo preferencialmente a Igreja Católica em seu múnus de educar. Desta
maneira, ele escreveu a encíclica Divini Illius Magisti para tratar desses assuntos,
documento esse que iremos compreender agora. O Papa Pio XI dividiu a encíclica em
quatro partes. Na primeira, intitulada “A quem compete a missão de educar”, que é a
417
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maior da encíclica, ele se dedicou àqueles que têm a missão de educar: Família, Estado e
Igreja, enfocando sobretudo a superioridade desta última. Na segunda parte, “Qual o
sujeito da educação”, o papa afirmou que o sujeito por excelência da educação é o homem,
como um ser inteiro, espírito unido ao corpo na unidade da natureza, em todas as suas
faculdades, naturais e sobrenaturais. A terceira parte da encíclica, “Quais as
circunstâncias necessárias do ambiente”, tratava da complexidade de todas as
circunstâncias e meios que possibilitavam a educação cristã e, de modo particular, a
escola, principalmente a escola católica. Na quarta e última parte, intitulada “Qual o fim
e a forma da própria educação cristã”, afirmava-se que a finalidade da educação é
cooperar com a graça divina na formação do verdadeiro e perfeito cristão.
Deteremos-nos, agora, na compreensão da primeira parte do documento, pois
consideremos a mais importante. Nela o Papa Pio XI esclareceu qual era a missão
educacional da Igreja e sua relação com a família e o Estado. Nessa primeira parte, o Papa
ressaltou que a educação é por excelência uma ação social, existindo “três sociedades
distintas e unidas harmonicamente no meio dos quais nasce o homem: duas sociedades
de ordem natural, que são a família e a sociedade civil, e a terceira, a Igreja, de ordem
sobrenatural” (PIO XI, 1965: 8). A família, que tem a finalidade da procriação e educação
da prole, tem a prioridade da natureza. Para Pio XI, a família não era uma sociedade
perfeita, porque não possuía em si todos os meios para o aperfeiçoamento. Já a sociedade
civil era uma sociedade perfeita, pois reunia todos os meios para chegar a sua finalidade,
que é o bem comum temporal, ou seja, em ordem ao bem comum. Logo, ela tinha a
primazia sobre a família que alcançava de forma precisa o seu aperfeiçoamento temporal
na sociedade civil. E a terceira, a Igreja, sociedade de ordem sobrenatural e universal,
sociedade perfeita, que por meio do Batismo fazia nascer o homem, através da graça
divina. Ela tem em si mesma todos os meios para o seu fim, que é a salvação eterna dos
homens, logo é suprema na sua ordem.
Primeiramente, a educação pertencia por excelência à Igreja, por direito divino
na ordem sobrenatural, que de acordo com o Papa foi dado pelo próprio Deus e está
totalmente superior a qualquer realidade de ordem natural. Esse pensamento de Pio XI se
embasava, em primeiro lugar, na missão e autoridade que Cristo confiou à Igreja e ao seu
magistério: “Toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Ide, pois, ensinai todos
os povos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a
guardar tudo os que vos ordenei. Quanto a mim, eis que eu estou convosco todos os dias,
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até a consumação dos tempos” (Mt 28, 18-20)420. Sendo assim, a Igreja recebeu de seu
Divino fundador, Cristo, a infalibilidade junto com o preceito de ensinar sua doutrina,
pois ela foi constituída por Jesus como coluna e fundamento da verdade, para ensinar a
fé divina a todos os povos, com a finalidade de guardar de maneira integral e inviolável
essa mesma fé. Visava-se preparar aos homens com a meta de que suas ações fossem
ordenadas à “honestidade de costumes, integridade de vida, segundo a norma da doutrina
revelada” (PIO IX, 1864).
O objetivo do Papa Pio XI em ressaltar a primazia da Igreja Católica na missão
de educar frente ao Estado, consistia numa crítica a nova ordem moderna que foi
estabelecida, onde o monopólio da educação não deveria mais ficar sob a tutela da Igreja,
mas sim do Estado. O que estava por de trás desse monopólio era a ideia de que a
educação era uma via doutrinal e política, seja sob os princípios da Igreja, seja do Estado.
No documento papal o que resguardou a preferência pelo domínio da Igreja foi o direito
divino, que segundo Pio XI a própria Igreja recebeu de Deus.
Nesta perspectiva, Pio XI ressaltou um segundo elemento: a maternidade
sobrenatural da Igreja. De acordo com o Pontífice, a Igreja é a esposa imaculada de Cristo,
pois, por meio do Batismo, ela “gera, nutre, educa as almas na vida divina da graça, com
seus sacramentos e seu ensino” (PIO XI, 1965: 10), logo na missão de educar ela tem a
precedência e está acima de qualquer autoridade terrena.
E por necessária consequência a Igreja é independente de qualquer autoridade
terrena, tanto na origem como no exercício da sua missão educativa, não só
relativamente ao seu próprio objeto, mas também acerca dos meios necessários
e convenientes para dela se desempenhar. Por isso em relação a qualquer outra
disciplina, e ensino humano, que considerado em si é patrimônio de todos,
indivíduos e sociedades, a Igreja tem direito independente de usar dele, e
sobretudo de julgar em que possa ser favorável ou contrário à educação cristã.
E isto, já porque a Igreja, como sociedade perfeita, tem direito aos meios para
o seu fim, já porque todo o ensino, como toda a ação humana, tem necessária
relação de dependência do fim último do homem, e por isso não pode subtrairse às normas da lei divina, da qual a Igreja é guarda, interprete e mestra
infalível (PIO XI, 1965: 10).

Assim, o documento reforçava que a Igreja tinha pleno direito de promover as
ciências, letras e artes, sempre que for necessário e útil à educação cristã e à salvação das
almas. Segundo o Papa o exercício desse direito não poderia ser considerado ingerência
indevida, mas era providência maternal da Igreja para proteger seus filhos, daquilo que
ele chamava contra os “graves perigos de todo o veneno doutrinal e moral”. Diante dessa
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realidade somente uma reta instrução religiosa e moral poderia salvaguardar os nossos
jovens.
A consolidação das ideias iluministas, pós Revolução Francesa que culminou no
processo de modernidade, trouxe transtornos e incômodos para a Igreja Católica, muitas
das teorias modernistas eram vistas pela Igreja como graves erros. Então, caberia a própria
Igreja como “mãe e mestra” educar seus filhos, para que eles não caíssem nesses erros,
vem aí a célebre frase de Pio XI, proteger os féis dos “graves perigos de todo o veneno
doutrinal e moral”. Na concepção católica, a laicidade e a secularização da sociedade e
do Estado, colocaria a Igreja em risco, porque seus fiéis seriam contaminados por essas
novas ideias, que na maioria das vezes contrariava os princípios e dogmas da fé católica.
E consequentemente, a consolidação disso envolveria todo o contexto social, mudando
bruscamente a sua ordem, sendo assim, a própria Igreja precisava se manifestar diante
desses acontecimentos e mudanças, para contê-las e reafirmar sua presença e atuação
frente a sociedade.
Na visão do Sumo Pontífice, a Igreja tinha por direito divino a missão educativa
sobre todos os povos. Segundo pregação do próprio Cristo: “ensinai todos os povos.”(Mt
28, 20)421. Sendo assim, não teria poder humano e terreno que poderia ir contra ou impedir
esse mandato. Em primeiro lugar, ela tinha a missão de cuidar de todos os seus fiéis. Desta
forma, a Igreja criou e promoveu ao longo dos séculos uma imensa rede de escolas e
institutos em todas as áreas dos saberes. Desde a longínqua Idade Média sempre ao lado
dos mosteiros, conventos, igrejas, catedrais tinha uma escola ou universidade com a
finalidade de educar segundo os princípios cristãos. Sobre as universidades Pio XI
afirmava:
E a tudo isto é mister ajuntar todas as Universidades espalhadas por toda a
parte e sempre por iniciativa e sob a guarda da Santa Sé e da Igreja. Aquele
espetáculo magnífico que agora vemos melhor, porque mais perto de nós e em
condições mais grandiosas, como o facultam as condições do tempo, foi o
espetáculo de todas as épocas; e aqueles que estudam e comparam os
acontecimentos, maravilham-se do que a Igreja soube realizar nesta ordem de
coisas, maravilham-se do modo por que a Igreja soube corresponder à missão
que Deus lhe confiou de educar as gerações humanas na vida cristã,
maravilham-se dos frutos e resultados magníficos que a Igreja soube atingir.
Mas, se causa admiração que a Igreja, em todos os tempos, tenha sabido reunir
em volta de si centenas, milhares e milhões de discípulos da sua missão
educadora, não deve impressionar-nos menos o refletir naquilo que a Igreja
soube fazer, não só no campo da educação, mas também no da verdadeira e
própria instrução. Pois que, se tantos tesouros de cultura, de civilização, de
literatura puderam conservar-se, isto deve-se àquela atitude pela qual a Igreja,
ainda mesmo nos mais remotos e bárbaros tempos, soube irradiar tanta luz no
421
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campo das letras, da filosofia, da arte e particularmente da arquitetura (PIO XI,
1965: 14).

Sobre essa temática do direito divino de educar da Igreja, o Papa concluiu
dizendo que a Igreja soube realizar essa missão educativa confiada a ela, pois as suas
escolas e universidades eram abertas para os fiéis e não fiéis, visto que todos são
chamados a entrar no Reino de Deus e alcançar a salvação eterna. Com isso, em todas as
partes do mundo encontrava-se escolas espalhadas, seja nas regiões cristãs ou não cristãs.
Deste modo, em todos os tempos e lugares, “a Igreja com os seus missionários, educou,
para a vida cristã e para a civilização, os diversos povos que hoje constituem as nações
cristãs do mundo civilizado” (PIO XI, 1965: 15).
A Igreja Católica no decorrer da história teve um papel primordial na formação
cultural e nacional de vários países, em todo o ocidente foi uma das instituições mais
fortes, desde a queda do império romano. Fundando redes de escolas por várias regiões
mundo afora, que se tornaram um poderoso instrumento de formação, principalmente dos
grupos dirigentes que no futuro assumiriam funções e cargos importantes na sociedade.
Os colégios católicos formavam um tipo de ethos422, que fundamentaria uma ação
diversificada de lideranças católicas, principalmente leigas, que atuariam no contexto
social, e perpetuaria assim, os seus princípios. Os valores e comportamentos que eram
gerados frutos dessa educação constituíram o fundamento da ação e liderança da Igreja
em vários níveis da vida social, expressando assim o seu modo de ser e pensar.
Voltando a conteúdo da encíclica, na relação entre os direitos da Igreja em
relação aos da Família e Estado na missão de educar, ela afirmava que havia uma perfeita
harmonia entre ambos, mesmo que o direito da Igreja estivesse acima dos outros dois, por
ser de ordem sobrenatural. Era possível uma harmonização, pois os direitos da Igreja não
destroem e nem diminuem a ordem natural, mas elevam e aperfeiçoam os que são de
direito natural, família e Estado. Para Pio XI, as três ordens prestavam-se auxílio mútuo
e se complementavam, pois todas procedem de Deus e não podem se contradizer.
Depois de tratar da ordem da Igreja, em seu segundo tópico, a encíclica falou da
ordem da Família. Para Pio XI, a missão educativa da Igreja estava intimamente ligada
com a da família, pois na ordem natural, Deus comunicava a fecundidade que é princípio
de vida, portanto, princípio de educação para a vida. Se a família recebeu do Criador a
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graça da procriação, logo ela tinha por direito a educação da prole, direito esse que,
segundo o Papa, era inalienável e anterior ao direito da sociedade civil e do Estado. Logo,
os pais tinham o direito e a obrigação de cuidar dos filhos até que os mesmos tenham
condições de cuidar de si, sendo assim, o mesmo direito inviolável dos pais perdura. O
Código de Direito Canônico423 diz: “Os pais e os que fazem suas vezes têm a obrigação
de educar sua prole; os pais católicos têm também o dever e o direito de escolher os meios
e instituições com que possam, de acordo com as circunstâncias locais, prover de modo
mais adequado à educação católica dos filhos”. E o cânon continua: “compete também
aos pais o direito de usufruir a ajuda que deve ser prestada pela sociedade civil e de que
necessitam para proporcionar aos filhos uma educação católica” (CDC, 2011, Cân. 793,
§1-2).
O Sumo Pontífice trazia o embasamento jurídico católico para dizer que seria
contraditório afirmar que a prole pertencesse primeiro ao Estado, do que à família, e que
o Estado tivesse sobre a educação direito absoluto. Essa afirmação se contrapõe à ideia
de que o homem nascia cidadão e, por isso, pertenceria primeiro ao Estado. O Papa fazia
esse contrabalanço para afirmar que o homem, em primeiro lugar, devia existir. Assim,
não recebeu a existência do Estado, mas dos pais. Para sustentar tais princípios, Pio XI se
baseava na encíclica Rerum Novarum, de Leão XIII, que dizia:
Querer, pois, que o poder civil invada arbitrariamente o santuário da família, é
um erro grave e funesto. Certamente, se existe algures uma família que se
encontre numa situação desesperada, e que faça esforços vãos para sair dela, é
justo que, em tais extremos, o poder público venha em seu auxílio, porque cada
família é um membro da sociedade. Da mesma forma, se existe um lar
doméstico que seja teatro de graves violações dos direitos mútuos, que o poder
público intervenha para restituir a cada um os seus direitos. Não é isto usurpar
as atribuições dos cidadãos, mas fortalecer os seus direitos, protegê-los e
defendê-los como convém. Todavia, a ação daqueles que presidem ao governo
público não deve ir mais além; a natureza proíbe-lhes ultrapassar esses limites.
A autoridade paterna não pode ser abolida, nem absorvida pelo Estado, porque
ela tem uma origem comum com a vida humana. “Os filhos são alguma coisa
de seu pai”; são de certa forma uma extensão da sua pessoa, e, para falar com
justiça, não é imediatamente por si que eles se agregam e se incorporam na
sociedade civil, mas por intermédio da sociedade doméstica em que nasceram.
Porque os “filhos são naturalmente alguma coisa de seu pai... devem ficar sob
a tutela dos pais até que tenham adquirido o livre arbítrio”. Assim, substituindo
a providência paterna pela providência do Estado (LEÃO XIII, 2008: 18).
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Na precedência do direito natural, sob a tutela da família, o documento papal
reafirmou que a família tinha o direito de escolher dentro de sua orientação doutrinal, um
modelo educacional que considerasse mais preferível. Isto porque em diversos países
havia uma maioria da população que era católica, sendo assim, a educação que as famílias
prezavam para os seus, principalmente as elites, era uma educação que estivesse de acordo
com os seus princípios religiosos, desta forma, escola e família compartilhavam dos
mesmos ideais. Podemos perceber que por trás dessa situação não estava apenas a questão
da educação como tal, mas havia também uma questão social. O sentimento católico que
reforçava-se na escola, seja, do prestígio, das famílias, da distinção ou até mesmo da
simbologia, robustecia uma reputação pessoal de auto-prestígio (SAINT MARTIN,
2002). Esse pano de fundo foi importante para o crescimento e expansão da educação
católica. Portanto, diante das mudanças modernistas que se proliferavam, essa forma de
conceber a educação e até mesmo na dimensão social foi mudando. Frente a essas
mudanças, o Papa Pio XI vai corroborar para que esse espírito não fosse extinto diante da
modernidade, por isso a ênfase de tratar da dimensão familiar vinculada a Igreja.
Com isso, o documento destacava que o direito dos pais em educar os filhos
nunca poderia ser suprimido nem absorvido pelo Estado. Os pais tinham esse direito, pois
estava intimamente ligado ao fim último e a lei natural e divina. Assim sendo, os pais
deveriam esforçar-se para que esse direito nunca fosse tolhido e, assim, assegurar de
modo absoluto o direito de educar cristãmente os filhos. De acordo com a encíclica, essa
educação não devia ser somente para a educação religiosa, mas devia valer para a
educação civil, moral e física.
Pio XI abordava essa temática para dizer que, nos tempos modernos, têm-se visto
com frequência o Estado violando os direitos que o Criador deu à família e, ao mesmo
tempo, demonstrava como a Igreja defendia essa causa em favor da família. Segundo o
Papa, prova disso era a confiança que as famílias tinham nas escolas mantidas pela Igreja.
Ele trouxe isso de forma mais explícita num discurso que escreveu ao seu Secretário de
Estado:
Aos deveres do Estado em relação à educação dos cidadãos, sempre, é claro,
aos direitos da família. O Estado não tem nada a temer com a educação
transmitida pela Igreja e sob suas diretrizes; é essa educação que preparou a
civilização moderna, na medida em que tem algo realmente bom, na medida
em que é melhor e mais alta. A família imediatamente percebeu que sim, e
desde os primeiros dias do cristianismo até os dias atuais, pais e mães, mesmo
que tenham pouco ou nenhum crente, enviam e levam seus filhos a milhões
para instituições educacionais fundadas e dirigidas pela Igreja. Menos ainda,
se possível, que o Estado, teme a ciência, o método científico, a pesquisa
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científica de desenvolvimentos cada vez mais altos na educação religiosa. Os
institutos católicos, em qualquer grau em que pertencem ao ensino e à ciência,
não precisam de desculpas. O favor que desfrutam, os elogios que recolhem,
as produções científicas que promovem e multiplicam e mais do que todos os
assuntos completos e requintadamente preparados que dão ao judiciário,
profissões, ensino, vida em todas as suas explicações, suficientemente a favor
deles (PIO XI, 1930).

Abordar esse conteúdo significava reafirmar a orientação que a Igreja queria dar
às famílias, como única religião verdadeira, exortando sempre aos católicos a
responsabilidade que eles tinham de batizar e educar cristãmente seus filhos, sendo essa
realidade inviolável diante do direito natural e educativo da família. Frente a essa prática,
a Igreja se apresentava como Mãe e Mestra, com ofício de colaborar com a família na
educação dos filhos. E, por esse motivo, ao longo dos séculos ela se preocupou em fundar
escolas e universidades em todos os lugares em que estava presente, tendo a confiança
das famílias que levavam seus filhos às suas escolas e universidades.
Essa cooperação entre Igreja e Família no plano educacional era uma via de mão
dupla, primeiro, que para a Igreja era um meio de formar jovens católicos que assumiriam
cargos importantes na sociedade, tornando-se mediadores e porta-vozes da mesma. E
segundo, por meio da ação pedagógica católica as famílias teriam um certo “status” social
coeso acessando a mesma. A educação católica apresentava uma proposta, que a escola
seria uma continuação da educação familiar, garantindo assim uma reciprocidade de
confiança entre Igreja e Família, norteados por um só sistema de valores.
Até aqui vimos a compreensão que a encíclica apresentava em relação à Igreja e
família, agora nos deteremos na parte que fala sobre a missão e importância do Estado no
múnus de educar. Em primeiro lugar Pio XI queria deixar evidente que a atuação da Igreja
e da família não causavam nenhum dano aos propósitos e direitos do Estado, no que diz
respeito a educação dos seus cidadãos, pois a “educação não pode pertencer à sociedade
civil do mesmo modo que pertence à Igreja e à família, mas de maneira diversa,
correspondente ao seu próprio fim” (PIO XI, 1965: 21-22). Em segundo lugar, a função
da autoridade civil, que residia no Estado, devia acontecer de duplo modo: proteger e
promover a família e o indivíduo e não absorvê-lo ou substituí-lo. Na visão do Sumo
Pontífice, a missão do Estado era de proteger com suas leis o direito da família, de educar
seus filhos cristãmente, e respeitar o direito sobrenatural da Igreja de educar seus fiéis. E,
quando a família viesse a faltar, cabia ao Estado supri-la, pois, a mesma não era uma
sociedade perfeita, logo precisava de outros meios para o seu aperfeiçoamento. O Estado
não devia substituir a família, mas devia suprir suas deficiências. Porém, essa ação, na
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visão de Pio XI, deveria estar em harmonia com os direitos naturais da prole e
especialmente com os direitos sobrenaturais da Igreja.
Fica claro, nesse contexto, que numa hierarquia entre as três instâncias – Igreja,
Família e Estado –, a Igreja e Família estão sobrepostas, cabendo ao Estado o direito e o
dever de proteger a educação moral e religiosa da juventude em harmonia com as normas
da reta razão e da fé. Afinal, o Estado também deveria promover o bem comum e a
educação. Assim, ele devia se esforçar para completar aquilo que foi feito pela Igreja e
família e, por isso, devia ter escolas e instituições próprias para cumprir tal finalidade. O
Estado, sendo detentor dos meios por meio dos quais possa ajudar a todos em suas
necessidades, não poderia se omitir na missão da educação, devendo completar aquela
obra iniciada pela Igreja e família.
O Estado não é feito para absorver, engolir, aniquilar o indivíduo e a família;
seria absurdo, não seria natural, já que a família está diante da sociedade e do
Estado. O Estado não pode, portanto, desinteressar-se da educação, mas deve
contribuir e obter o que é necessário e suficiente para ajudar, cooperar,
aperfeiçoar a ação da família, corresponder plenamente aos desejos do pai e da
mãe, respeitar acima de toda lei divina, da igreja. De certa forma, pode-se dizer
que é chamado para concluir o trabalho da família e da Igreja, porque o Estado,
mais do que qualquer outro, é dotado dos meios que lhe são disponibilizados
para as necessidades de todos e é certo que os use para o benefício daqueles de
quem eles vêm (PIO XI, 1929).

Por detrás desta afirmação, há muitas questões de fundo. Primeiramente, o
Estado pós-revolução francesa rompeu com o providencialismo, pois a soberania do
Estado passou a residir na nação, em sua constituição e leis, que garantiam o pacto social
entre seus cidadãos. A partir desse momento, seria o Estado a garantir a formação dos
cidadãos. Uma segunda questão é que a encíclica contraria o ideário iluminista e moderno.
Pois, o iluminismo em grande medida é “deista”, ou seja, de uma “religião cívica”
(ROUSSEAU, 1964: 384-466).

A partir desse momento da história tivemos uma

mudança de eixo, prevalecendo uma teologia cívica, ou seja, “física ou natural, cultivada
pelos filósofos como a ciência mais conveniente à natureza e à razão” (SAHD, 2010:
210). Com o nascimento e fortalecimento do Estado a premissa que valeria era aquela que
o cidadão seja politicamente racional, mas isso só aconteceria de fato, depois que o Estado
tivesse educado esse cidadão por um tempo prolongado. Nesta perspectiva rousseauniana,
o Estado deveria ser meramente racional, a religião ficava assim diluída, não podendo
contribuir com seus conteúdos e nem indicar nenhum conhecimento próprio que diferisse
da lógica da lei, jurídica, moral e política.
Por outro lado, a questão formulada por Rousseau é suscetível de se
desenvolver também noutro sentido, na direção de uma completa redução da
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teologia natural a culto político. A confissão civil, que deixa os homens livres
para professarem qualquer credo, requer, com efeito, uma formulação rigorosa
de tolerância, pois confissões diferentes só podem conviver numa mesma
sociedade política se todas igualmente aceitarem que cada cidadão pode se
salvar da maneira que quiser. Mas isso significa relativizar por completo o
tema da salvação e destruir a essência da experiência religiosa uma vez que,
nesse caso, todas as opções se tornam de fato equivalentes. Se admito que cada
qual se salva da maneira que quiser, é totalmente irrelevante que adira a este
ou aquele credo e o único culto que se mantém obrigatório é unicamente o
culto civil, ditado pela razão, ou seja, pelo soberano. Só uma religião poderá,
assim, ser institucionalizada num culto público: a profissão de fé civil (SAHD,
2010: 213).

O documento papal era contrário a esse ceticismo em que a religião deveria se
identificar com as normas da racionalidade política, pois a fé era entendida como meio de
submissão, e o que deveria prevalecer era a vontade soberana do Estado. Após a
Revolução Francesa iniciou um processo de descristianização da sociedade, que até no
momento estava sob influência da Igreja Católica, para que pudesse a partir de agora
consolidar uma teologia cívica. O espírito revolucionário era de cunho ateísta e o que ele
instituiu foi um deísmo panteísta e racionalista dos iluministas (NASCIMENTO, 1989),
ou seja, uma religião política que desejava garantir a liberdade religiosa do cidadão e
oferecer ao povo de maneira geral um espírito religioso de um deus que estivesse mais
perto da natureza humana. Nesse novo contexto moderno, a fé cristã deveria ser retirada
do centro, sendo substituída por um novo culto, que tivesse o Estado como centro. Logo,
a presença de uma religião oficial atrapalharia esse processo, assim sendo, ela deveria ser
rebaixada, para que fosse consolidada esta nova religião, a religião cívica.
Aqueles mesmos que quiseram libertar os homens do jugo da religião correm
o risco de se tornar os servidores de um culto não menos opressor. Quando é o
poder que diz ao povo aquilo em que é preciso crer, está se referindo a uma
“espécie de religião política”, raramente preferível à precedente (SAHD, 2010:
215).

Neste sentido a educação se tornou uma área essencial de disputa, pois de um
lado estava a Igreja Católica que reivindicava seu direito, pois não queria perder o campo
já conquistado. E por outro lado, o Estado que almejava o domínio educacional sob suas
mãos. Frente a esse contexto, a encíclica vinha reivindicar seu direito, expondo que por
detrás de todas essas mudanças, havia uma doutrina oficial de interesse do Estado que era
difundida, e o meio mais eficaz para atingir seu ápice, era conseguindo o monopólio da
educação, que até no momento, boa parte estava sob a égide da Igreja Católica.
No que diz respeito à relação entre Igreja e Estado, Pio XI reiterava o que já
havia sido dito por Leão XIII: diante dos dois poderes – eclesiástico e civil – deveria
prevalecer a harmonia, respeitando a natureza de cada um, estando atentos ao fim, tendo
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uma certa proximidade e sendo ordenados; o Estado vinculado às coisas materiais,
mortais e a Igreja às coisas sagradas, principalmente aquilo que se referia a salvação das
almas e ao culto a Deus, tudo isso estava sujeito às disposições da Igreja e o restante na
ordem civil e política (LEÃO XIII, 1885: 5-6).
O Papa Pio XI queria deixar explícito que um Estado que adere a proposta
formativa e educacional da Igreja, que aplica-a, respeita e propaga, se tornará um Estado
promissor e profícuo, porque um bom cristão é consequentemente um bom cidadão, além
de que, os que são formados pelo cristianismo e que se tornam autoridades em meio a
sociedade civil serão bons profissionais no exercício de seu trabalho, independente de
qual seja sua área de atuação. A encíclica queria alertar que a educação cristã poderia
formar bons cidadãos e isso seria muito benéfico para o Estado e a sociedade como um
todo. A Igreja sempre prezou pela boa formação dos seus, por meio de suas escolas e
universidades formando profissionais qualificados para suas atividades (PIO XI, 1930).
A encíclica buscava colocar o Estado ao lado da Igreja e da família, instituições
a quem competia a educação. Reforçando que a missão do Estado era de colaboração com
ambas. E que a educação estatal não deveria sobrepor à educação religiosa, mas colaborar
com a mesma. De acordo com o documento, a função do Estado estava em proteger e
promover a Igreja e Família, além de suprir os espaços que elas não conseguiram alcançar.
A Igreja Católica tentava a todo modo conter a ação do Estado Moderno orientado pelas
ideias laicistas e secularizados. A sua proposta consistia em afirmar que não era lícito ao
Estado, organizar um ensino oficial que divergisse ou contrapor-se aos ensinamentos da
Igreja com o consentimento das famílias. Mas, a Igreja invocava a favor de si a primazia
de sua missão educadora.
Todo esse esforço do Papa Pio XI de reafirmar a posição da Igreja frente ao
Estado, era em decorrência da queda que a educação católica sofreu frente ao crescimento
e expansão do projeto educacional laicizador do Estado, que gerou o enfraquecimento das
instituições de ensino católico, tornando-se minoritárias em muitos lugares, restringindose ao catecismo, devido ao ensino básico ter se transformado em laico.
O Sumo Pontífice encerra esse terceiro tópico da primeira parte que falava sobre
o Estado, dizendo que a fé não se opunha a razão, mas qualificava, enriquecia e iluminava
a mesma. Afirmava que a Igreja não se opunha à cultura das artes e das disciplinas
humanas, mas auxiliava e promovia, pois sabia de suas vantagens para a vida humana.
Desta maneira, ensinava que elas provinham de Deus, Senhor das ciências, e conduziam
a Ele por meio de sua graça.
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O discurso de conciliação entre fé e razão, vinha para responder às críticas que
muitos países faziam à Igreja Católica no final do século XIX, principalmente entre os
republicanos e positivistas, que acreditavam que o atraso dos seus países era devido à
influência da Igreja. Poderíamos citar Eça de Queiróz em Portugal, como suas críticas
jornalistas que anunciou uma nova constituição política para seu país e um novo sentido
para a educação baseados no progresso e afirmação social, lutando por uma nova opinião
pública e responsabilizando duramente a Igreja Católica pelo atraso e conservadorismo
português. Na perspectiva de Queiróz e dos intelectuais da época, a questão política era
compreendida como uma questão educativa, afinal deveria se utilizar as letras, imprensa,
cultura para possuir uma função emancipadora. Na visão deles somente uma educação
secularizada poderia superar a decadência nacional e acelerar um projeto de renovação.
Eça de Queiróz denunciou o catolicismo e o clericalismo como elementos fundantes da
decadência portuguesa, propondo que para superar a crise era necessária uma nova
estrutura organizacional que fosse irreligiosa (QUEIRÓZ, 1966).
Neste caso, o Papa Pio XI temia que a educação caísse nas mãos de cientistas
com essas ideias, que atribuíssem todos os males sociais à influência da Igreja. Além
disso, sabemos que a Igreja ofereceu boa educação, mas para um número baixo e seleto
de pessoas. Não vislumbrava um projeto abrangente de educação, nem mesmo permitia
o ensino da religião nas línguas vernáculas até o XIX, o que, por si só, já era muito
excludente. O Pontífice temia o fim da relação amistosa com os governantes dos “Estados
católicos” – arranjo que visava a manutenção do status quo, a ordem das coisas no mundo,
que se pretendia “divina”. O rompimento dessa relação com o poder político poderia ser
nefasto para a Igreja. Por isso, justificar essa divisão de funções, ficando sob cargo da
Igreja a educação.
Assim, o Papa encerra fazendo uma crítica à justa liberdade científica, para
afirmar que toda criança ou jovem cristão tinha direito ao ensino conforme a doutrina da
Igreja, coluna e fundamento da verdade, e que lhe causaria um grande dano a sua fé se o
que ele aprendesse contradissesse a mesma. Os estudantes na sua natural inexperiência
não poderiam ser orientados pelos professores a uma liberdade, que Pio XI chamava de
absoluta, ilusória e falsa. Desta forma, o professor não estaria cumprindo a sua missão.
Neste pensamento encontramos uma contraposição aos projetos educacionais
progressistas dos inícios do século XX. Uma educação baseada na liberdade. O
liberalismo vigente definido como liberdade, entendido como ausência de coação de um
indivíduo sobre o outro, essa liberdade era valor máximo, que não dependia de razões
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religiosas e de natureza metafísica. O indivíduo era um fim em si mesmo (SILVA, 1987:
689). O avanço das ideias liberais na dimensão da formação cultural, que enfocava o
cientificismo, a laicização, o civismo tornaram-se um desafio para a Igreja Católica. Desta
forma, o documento papal era uma reação que contrapunha esses ideais e a forma mais
eficaz para fazer isso, deveria ser pela educação.

Considerações finais

Concluímos que os conteúdos apresentados na encíclica vieram como uma
resposta diante dos desafios que a modernidade e consequentemente, secularização e
laicização do Estado e sociedade impuseram à Igreja, principalmente para educação.
Compreender esses embates em busca da primazia pelo campo educacional na disputa
entre Igreja Católica versus Estado laico é de fundamental importância para entendermos
melhor a educação católica nesse período da história.
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ART DÉCO EM GOIÂNIA: UMA IDENTIDADE EM CONSTRUÇÃO

Maysa Moreira Antunes424
RESUMO: A identidade é uma construção social em constante interação e estabelecida
ao longo dos anos. Nas cidades, os estilos arquitetônicos podem ser significativos para
compor a sua imagem. Nesse sentido, o objetivo deste artigo é discorrer sobre a identidade
da cidade de Goiânia ter sido associada ao estilo arquitetônico Art Déco no período do
tombamento federal em 2003, no qual, tornaram-se patrimônio cultural nacional os dois
traçados viários e núcleos pioneiros dos bairros Centro e Campinas e vinte e dois bens
edificados do estilo Art Déco. Para isto, primeiramente foi pesquisado sobre conceitos de
identidade relacionado ao espaço urbano, após foi feito um breve histórico sobre o Art
Déco que surgiu em Paris no ano de 1925, exemplificação de suas características e
finalmente um relado do processo de “descoberta” desse estilo arquitetônico em Goiânia.
Visto que, o estilo está presente na cidade desde do surgimento das primeiras edificações
na década de 30, porém, passou a ser “descoberto” em meados dos anos 2000. Diante
disto, foi averiguado que existem diversos projetos e ações após esse período em busca
da valorização e propagação do Art Déco Goianiense, evidenciando assim que a
identidade Art Déco vinculada à Goiânia ainda está em construção.
Palavras-chave: Art Déco. Estilo arquitetônico. Goiânia. Identidade.

Introdução

A cidade de Goiânia, capital do Estado de Goiás, surgiu na década de 30 e possui
até hoje muitos edifícios característicos da arquitetura Art Déco, estilo representativo e
dominante da época (UNES, 2008: 182). Assim, em 2003 alguns desses bens foram
intitulados como patrimônio cultural nacional e o estilo Art Déco passou a ser vinculado
a este patrimônio – sobretudo em jornais locais, mas também em projetos de intervenção
urbana, da Prefeitura Municipal – que será o foco deste estudo, representando assim, uma
imagem da cidade.
A este respeito, podemos indagar: o Art Déco é uma identidade consolidada na
cidade de Goiânia? Como e porque ocorreu esta vinculação entre uma imagem da cidade
e o seu patrimônio edificado? Portanto, o objetivo deste artigo é discorrer sobre esta
vinculação entre estilo Art Déco e imagem da cidade, ou a “descoberta” desse estilo na
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cidade, e assim, constituir contributos para compreensão sobre esse processo da
identidade Art Déco Goianiense.
A presente abordagem, será através de revisão bibliográfica. Uma breve análise
sobre a concepção de identidade relacionada à cidade, sendo que, a arquitetura pode
compor para a construção dessa imagem. Posteriormente, será visto sobre o conceito e
características do estilo arquitetônico Art Déco, contexto histórico na cidade de Goiânia
e uma breve pesquisa de campo com registro fotográfico para análise da situação atual
desses bens na cidade.

1 A identidade e a cidade

A imagem da cidade está associada ao espaço urbano e pode ser investigada
através de três itens vistos em conjunto: identidade, estrutura e significado (prático ou
emocional). Sendo que, a identidade refere-se ao sentido de particularidade ou
individualidade. E a estrutura física dinâmica e íntegra, apta de gerir uma imagem clara,
“ pode fornecer a matéria-prima para os símbolos e memorias coletivas da comunicação
entre grupos” (LYNCH, 1960: 18). E ainda segundo o autor:
Tal como obra arquitetônica, a cidade é uma construção no espaço, mas
uma construção em grande escala, algo apenas perceptível no discurso
de longos períodos de tempo. O design de uma cidade é, assim, uma
arte temporal, mas raramente pode usar as sequências controladas e
limitadas das outras artes temporais como, por exemplo, a música. Em
ocasiões diferentes e para pessoas diferentes, as sequências são
invertidas, interrompidas, abandonadas e anuladas. Isto acontece a todo
o passo (LYNCH, 1960: 11).

Portanto, cada indivíduo tem reflexões diferentes sobre a cidade conforme as suas
vivências e aos poucos as pessoas compreendem a cidade. Desta forma ocorre com a
formação da identidade, segundo Hall (2006: 38-39), “a identidade é realmente algo
formado, ao longo do tempo, através de processos inconscientes, e não algo inato,
existente na consciência no momento do nascimento [...]. Deveríamos vê-la como um
processo em andamento”.
Assim também ocorre com a formação da imagem de uma cidade, normalmente
necessita-se de décadas, séculos, ou até milênios para que uma cidade encontre sua
verdadeira identidade. Para “definir a identidade de uma cidade” é preciso ater-se à
manutenção do seu passado urbanístico e arquitetônico (UNES, 2008: 171).
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Mas, o que é identidade? Segundo Candau (2009: 45) “a identidade, é uma
construção social, de uma certa maneira sempre acontecendo no quadro de uma relação
dialógica com o Outro”. Para Hall (2006: 11), a identidade é estabelecida historicamente
e cada indivíduo tem uma estrutura interior que é o “eu real”, que fica em constante
modificação devido ao diálogo frequente com outros meios culturais externos e suas
identidades, “a identidade é formada na ‘interação’ entre o ‘eu’ e a sociedade”. E ainda
conforme a Carta de Brasília (1995: 2):

Compreendemos a identidade como uma forma de pertencer e
participar. A que lugar pertencemos e do que participamos? Isto posto,
a pergunta sobre a que lugar pertencemos nos leva à busca da identidade
histórica, à valorização da tradição cultural de nossos povos, que
frequentam, de modo indissolúvel, duplo domínio que sem dúvida torna
ainda mais complexa a busca da própria identidade. O tema da
autenticidade passa então pelo da identidade, que é mutável e dinâmica
e que pode adaptar, valorizar, desvalorizar e revalorizar os aspectos
formais e os conteúdos simbólicos de nossos patrimônios (CARTA DE
BRASÍLIA, 1995: 2).

Nesse sentido, os estilos arquitetônicos também são significativos para construir
identidades, pois as edificações asseguram a continuidade do tempo. E assim, em cada
período, diferentes elementos urbanos podem ser encontrados na cidade, representando
sua cultura e história, tornando a arquitetura participante na composição das identidades
(GISLON, 2016: 2). Unes (2008: 173), enfatiza que a perceptibilidade das características
e a identidade de uma cidade, torna-a mais presente e atraente no imaginário das pessoas.
“Quantas são aquelas cuja identidade nos salta aos olhos à primeira vista e cuja imagem
nos persegue tempos ainda após havê-las deixado? São poucas”.

2 Art Déco: Breve contexto histórico
A expressão “Art Déco”, como é conhecida atualmente, surgiu do termo “Art
Décoratif”, termo oriundo da “Exposition Internationale des Arts Décoratifs et Industriels
Modernes”, exposição de manifestações artísticas que aconteceu em Paris em 1925.
Porém, este nome foi utilizado pela a primeira vez em 1966 em um evento retrospectivo
dos anos 25 “Es Années 25: Art Déco/Bauhaus/Stijl/Espirit Nouveau”, que relembrava
diversos estilos da época entre guerras, inclusive essa exposição que ocorreu há quarenta
anos (UNES, 2008: 27).
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No entanto, esse estilo dispersou-se pelos os países americanos e europeus nas
décadas de 30 a 40 e tardiamente nos anos 50, com características baseadas nos estilos da
França e nos movimentos das vanguardas artísticas do século XX: cubismo, futurismo,
fauvismo, ícones feitos pelos os maias e cores dos balés russos. O Art Déco tinha o
objetivo de ser moderno com características geométricas adaptada à produção industrial,
apresentando a simplicidade necessária em relação a funcionalidade. Esse estilo foi
bastante utilizado pelas grandes incorporações americanas e pelos os regimes totalitários
europeus (nazismo e fascismo), demonstrando monumentalidade e austeridade (LIMA
FILHO; MACHADO, 2007: 120).
Segundo Conde e Almada (1996: 10 apud COELHO, 2019: 34), o Art Déco não
pode ser identificado como um movimento, como ocorreu com o movimento modernista,
devido a sua abrangência ser delimitada e não conter uma fundamentação teórica, então
dentro do contexto artístico pode ser definido como um estilo. No entanto, o Art Déco
“[...] conseguiu manter, durante todo o seu período de vigência, um grau de unidade que
o movimento modernista em momento algum conseguiu apresentar” (CONDE E
ALMADA, 1996: 10 apud COELHO, 2019: 34).
No Brasil, o maior reconhecimento desse estilo aconteceu nas fachadas dos
edifícios, com o uso de cores contrastantes, elementos decorativos de gesso e estuque
(argamassa feita com gesso, água e cal) ao invés da utilização do aço ou elementos de
ferro fundido como ocorreu nos países industrializados. Este fato foi devido o colapso da
indústria da construção civil no país após a Primeira Guerra na Europa, visto que esses
materiais eram importados (UNES, 2008: 35).
Dentro desse contexto, a propagação do Art Déco no país ocorreu no governo de
Getúlio Vargas, simbolizando o lema “Progresso e Modernidade”, assim retratava o
“desenvolvimento” que era proposto durante o seu governo com uma tentativa de igualar
o país aos Estados Unidos e demais países da Europa. Entretanto, no país esse estilo foi
implantado em edificações de diversas tipologias (Figura 1), principalmente nos edifícios
públicos, tendo como características, volumes mais simples e com o objetivo voltado para
a racionalidade e economia (COELHO, 2019: 55).

Figura 1- Edifício Oceania (Salvador-BA, 1930-1940), Elevador Lacerda (Salvador-BA, 1929)
e Departamento de Correios e Telégrafos (Belo Horizonte-MG, 1930-1940).
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Fonte: Segawa, 2020.

Lima Filho e Machado (2007: 121) complementa dizendo que, além desse fator
econômico, para alguns pesquisadores esse diferencial respalda-se também em relação à
dificuldade de executar ornamentos complexos dentro do prazo previsto, como aconteceu
especificamente durante a construção da cidade de Goiânia.
Nessa continuidade, segundo Unes (2008: 129-163), o estilo arquitetônico Art
Déco possui as seguintes características: fachadas com todas as faces livres e em alguns
edifícios com o uso de iluminação (feérica ou néon), jogo de volumes geométricos,
simétricos, com relevos, coroamentos, frisos e escalonamentos, portas de entrada,
volumes, colunas ou pilares bem demarcados, sacadas e balcões decorativos, policromia
de cores destacando os detalhes da fachada, esquadrias feitas em aço ou ferro fundido
com formas geométricas, ornamentos feitos de gesso e pintados com cores em contraste
com a fachada e o uso de platibanda para esconder o telhado (conforme ilustra a Figura
2).

Figura 2- Museu Zoroastro Artiaga (Goiânia-GO) e as características da arquitetura Art Déco.
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5

1
2

3

4
6
Legenda:
1-Fachada livre e com policromia de cores
2-Platibanda com frisos e
escalonamentos
3-Jogo de volumes geométricos e simétricos
4-Entrada e colunas bem demarcadas
5-Ferro fundido com formas geométricas
6-Ornamentos com referências
vernáculas
Fonte: Acervo da autora, 2020.

E também, o estilo apresenta os seguintes elementos de composição: o
“streamline”, representação em escala exagerada de itens relacionados à velocidade e a
aerodinâmica como os transatlânticos, uso de referências vernáculas, ou seja, regionais e
o batismo do nome dos edifícios associados à fatos locais, personagens, fauna e flora
(UNES, 2008: 118-128). Todos esses itens são ilustrados na Figura 3 abaixo.

Figura 3- Elementos de composição do estilo, representados no Teatro Goiânia, Palácio das
Esmeraldas e Edifício Mariani (Hotel Dom Bosco), todos localizados em Goiânia-GO.
1

1- “Streamline”

2

Legenda:
2-Vitrais com referências vernáculas
edifícios
Fonte: Acervo da autora, 2020.

3

3- Batismo do nome dos

4 A “descoberta” do Art Déco em Goiânia

A cidade Goiânia começou a ser construída após a promulgação do Decreto Nº
3.359, de 18 de maio de 1933 pelo o interventor do Estado, Pedro Ludovico Teixeira
durante o governo de Getúlio Vargas. O núcleo pioneiro da cidade (Praça Cívica e os
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primeiros prédios) e o plano urbanístico inicial foram projetados por Attílio Corrêa Lima.
E em 1936 após o seu desligamento, Armando Augusto de Godoy passou a ser o novo
urbanista.
Lembrando que, os preceitos do governo autoritário desse período eram de
“Progresso e Modernidade” e acreditava-se que o modelo arquitetônico que melhor
representava uma proposta de desenvolvimento e modernidade era o Art Déco. Então esse
estilo foi escolhido para a construção dos primeiros edifícios públicos e residência do
governante da época, Pedro Ludovico Teixeira (COELHO, 2019: 55). Posteriormente
outras tipologias de edificações (escolas, igrejas, comércios, hotéis, estação ferroviária,
mobiliário urbano e instituições culturais) também aderiram o mesmo estilo (Figura 4).

Figura 4- Praça Cívica e Av. Goiás (1942), Colégio Dom Bosco Ateneu e Teatro Goiânia
(1942).

Fonte: Unes, 2008.

Vale ressaltar que, nesta época, não utilizavam ainda o termo “Art Déco” para
representar um estilo ou tipo de arquitetura, segundo Segawa (2010: 54) “são arquiteturas
que também foram chamadas de ‘modernas’, ‘cúbicas’, ‘futuristas’, ‘comunistas’,
‘judias’, ‘estilo 1925’, ‘estilo caixa d´água’ e assim por diante”.
Deve-se salientar que, além do Art Déco, conforme Lima Filho e Machado (2007:
113-121), outros estilos arquitetônicos também foram característicos durante esse período
da construção de Goiânia como: neocolonial, normando e o eclético. Sendo o Art Déco
bastante visto nas extremidades das quadras em muitos edifícios de dois ou três
pavimentos de uso misto (residencial e comercial).
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Diante desse contexto, Unes (2008: 183) fala sobre a relevância desses primeiros
manifestos arquitetônicos na cidade, haja vista que, todos necessitam de restauro e
manutenção para servirem de “testemunhos arquitetônicos vivos” do princípio da
construção da capital do estado. Ainda acrescenta, “em qualquer região do planeta, esses
edifícios antigos, testemunhos vivos, têm um importante papel na configuração do espaço
urbano, de construção da história urbana e de marcos de referência para os seus habitantes
desse espaço” (UNES, 2008: 181).
Em virtude disso, o amparo legal para a preservação dos bens culturais da cidade
de Goiânia teve início em 1980 com a criação da Lei Estadual Nº 8.915 de 13 de outubro
de 1980, no qual diz, “cabe à Fundação Cultural de Goiás a escrituração e guarda dos
Livros do Tombo Estadual, bem como as providências e medidas que visem à
conservação, restauração e preservação dos bens culturais do Estado e da memória
goiana” (GOIÁS, 1980: 1).
Já no âmbito municipal, a Lei Nº 6.962 de 21 de maio de 1991, ressaltou que, “são
considerados bens culturais do Município de Goiânia, de relevância histórica, não
podendo ser alteradas as suas características arquitetônicas originais [...]” (GOIÂNIA,
1991: 1). Por conseguinte, nota-se na concepção legal dos bens culturais municipais a
importância histórica relacionada ás características da arquitetura original.
Ainda no que diz respeito às leis, o tombamento federal ocorreu através da Portaria
Nº 507, de 18 de novembro de 2003:

O Ministro de Estado da Cultura, [...] resolve:
I - Homologar para os efeitos do Decreto-Lei nº 25, de 30 de novembro
de 1937, o tombamento do Acervo Arquitetônico e Urbanístico Art
Déco de Goiânia, compreendido pelos seguintes bens: Coreto da Praça
Cívica, Fontes Luminosas, Fórum e Tribunal de Justiça, Residência de
Pedro Ludovico Teixeira, Edifício do antigo Departamento Estadual de
Informação, Obeliscos com luminárias, Palácio das Esmeraldas,
Edifício da antiga Delegacia Fiscal, Edifício da antiga Chefatura de
Polícia, Edifício da antiga Secretaria Geral, Torre do Relógio, Edifício
do Tribunal Regional eleitoral, Edifício do colégio Estadual Liceu de
Goiânia, Edifício do antigo Grande Hotel, Edifício do Teatro de
Goiânia, Edifício da antiga Escola Técnica de Goiânia, Edifício da
antiga Estação Ferroviária de Goiânia, Mureta e Trampolim do Lago
das Rosas, Edifício do antigo Palace Hotel, Edifício da antiga
Subprefeitura e Fórum de Campinas e Traçado viário dos núcleos
urbanos pioneiros, no Município de Goiânia, no Estado de Goiás
(BRASIL, 2003: 30).
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No entanto, observa-se que os bens culturais do município de Goiânia listados
nesta portaria passaram a ser reconhecidos também no âmbito nacional, sendo eles: dois
traçados viários e núcleos pioneiros da cidade de Goiânia e do seu bairro Campinas e
vinte e dois bens edificados. Também, percebe-se em relação as três leis que a referência
do termo “Art Déco” aparece pela a primeira vez na Portaria Federal em 2003. Termo
bastante citado na proposta de tombamento feita em 2002 contida no documento “Goiânia
Art Déco: acervo arquitetônico e urbanístico - dossiê de tombamento”.
Além dessa observância nas leis, José Amaury Menezes um dos pioneiros da
cidade, relata que chegou em Goiânia em 1936 e ao longo de sua trajetória trabalhou com
vários arquitetos como desenhista e em nenhum momento era debatido sobre o Art Déco
(CANAL DO CEB – UFG, 2018). E ainda diz:

A população de Goiânia como eu não sabíamos nada de Art Déco, não
sabíamos da existência de um movimento mundial chamado “Art
Décoratif” seria o Art Déco, [...] o Art Déco para mim foi uma surpresa
que veio a partir, talvez, do estudo do professor Wolney, coisa de dez a
quinze anos atrás (informação verbal)425.

Esse estudo do professor Wolney426 no qual Amaury se refere, trata-se do livro
publicado em 2001, “Identidade Art Déco de Goiânia” – cujas referências, estão
mencionadas neste texto. Contudo, embora muito influente nesta inter-relação entre
imagem da cidade e estilo Art Déco, a pesquisa pioneira de “descoberta” do Art Déco na
cidade foi realizada pela a arquiteta Marcia Metran de Mello em 1996, em sua dissertação
de mestrado “Moderno e modernismo: a arquitetura dos dois primeiros fluxos
desenvolvimentistas de Goiânia, 1933 a 1950 - 1950 a 1964 (1996) ”. Nesse mesmo ano
aconteceu o 1º Seminário Internacional Art Déco na América Latina no Rio de Janeiro e
em seguida surgiram outros estudos. Logo, em meados desse período e após houve um
despertar pelo os bens edificados Art Déco em Goiânia. Desde então, surgiram vários
projetos e ações com foco voltado para a preservação, educação patrimonial e divulgação
do patrimônio edificado.
O primeiro projeto surgiu em 1998 através do pedido do prefeito da época, que
encomendou um plano de revitalização para o centro da cidade. Então surgiu o Plano

425

Informação fornecida por José Amaury Menezes artista plástico e professor da Pontifícia Universidade
Católica de Goiás-PUC, no evento Café com Prosa e Jornada de Estudos Brasileiros 2018, em Goiânia, no
dia 18 outubro de 2018 (CANAL DO CEB – UFG, 2018).
426
Wolney Alfredo Arruda Unes, professor da Universidade Federal de Goiás-UFG.
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Goiânia 21 elaborado pelo o escritório Grupoquatro, o plano contemplava 21 intervenções
na região central devido a situação de degradação e descontentamento da população que
morava ou frequentava o local na década de 90 (PEREIRA; BARBOSA; REZENDE,
2016: 203).
A primeira intervenção ocorreu na Avenida Goiás, segundo Oliveira (2015: 78),
devido ao aumento dos comércios informais no canteiro central da avenida (espaço que
era destinado para o lazer), o local passou por uma grande requalificação urbana em 2003.
“Nesse período, o assunto ganha atenção da sociedade, tornando-se tema de campanha
das eleições municipais de 2000, em defesa da memória arquitetônica da cidade”
(OLIVEIRA, 2015: 79).
Além dessa intervenção, destaca-se o Projeto Cine Teatro Goiânia, no qual
consistia além da reforma do prédio a remoção das construções adjacentes ao teatro e a
implantação da Vila Cultural Cora Coralina, projeto concluído em 2013. Outro que vale
mencionar, o Projeto Praça Pedro Ludovico ou Praça Cívica inaugurado em 2015, com o
objetivo de resgatar a sua configuração inicial, pois com o passar dos anos a praça estava
sendo utilizada como estacionamento ao invés da funcionalidade original voltada para o
lazer. E também teve o Projeto Centro Olímpico, concluído em 2016 e até então foram
executados apenas essas intervenções do Plano Goiânia 21 (PEREIRA; BARBOSA;
REZENDE, 2016: 203).
Ainda nesse assunto, em 2019 foi concluído o restauro da Estação Ferroviária,
através do programa do Governo Federal o PAC Cidades Históricas, dirigido pelo Iphan
(Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional), a Praça Cívica também foi
revitalizada pelo o programa (PORTAL IPHAN, 2019). Também foram restaurados o
Coreto da Praça Cívica e o prédio da antiga Delegacia Fiscal e recentemente têm algumas
obras em andamento: Torre do Relógio, Antiga Chefatura de Polícia e o pórtico referente
ao Batismo Cultural de Goiânia, localizado no Instituto Federal de Goiás (IFG). Porém,
outros bens também necessitam de restauro como mostra a Figura 5, o Museu Zoroastro
Artiaga e o Grande Hotel.
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Figura 5- Avenida Goiás, Estação Ferroviária, Antiga Chefatura de Polícia em reforma, Museu
Zoroastro Artiaga e Grande Hotel.

Fonte: Acervo da autora, 2020.

Outro projeto que cabe a ser destacado, Projeto Cara Limpa, criado através do
Decreto Nº 2875, de 06 de dezembro de 2004, com a finalidade de “contribuir para a
revalorização histórica, arquitetônica e urbanística da Região Central da Cidade de
Goiânia” (GOIÂNIA, 2004: 1). O projeto de autoria da arquiteta Anamaria Diniz tem o
objetivo de recuperar as calçadas e fachadas dos edifícios, em sua maioria de uso
comercial, situados na Avenida Goiás entre a Praça Cívica e a Avenida Anhanguera
(OLIVEIRA, 2015: 88).
Por consequência, sem sucedimento desse projeto, em 2018 foi criado o Programa
ReViva Goiânia com ações a fim de revitalizar as regiões do Centro e de Campinas.
Assim, surgiu o Projeto de Lei Complementar n. 41/2018427 que ordena regras para a
inserção das placas de publicidade nos imóveis contidos no traçado original da cidade e
estipula o prazo de 12 meses para os proprietários adequarem seus imóveis com direito a
isenção total do IPTU, caso contrário, sofrerão sanções conforme a legislação. “Temos o
segundo maior acervo do mundo em obras no estilo Art Déco e esses espaços não podem
jamais ser esquecidos ou ficar, como estão atualmente, escondidos” (PREFEITURA DE
GOIÂNIA, 2018).
Contudo, observa-se a dificuldade da prefeitura de Goiânia em colocar em prática
esses projetos, já passaram 15 anos da criação do Projeto Cara Limpa e hoje a luta

427

Este Projeto de Lei foi sancionado através da Lei Complementar Nº 326, de 03 de janeiro de 2020.
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continua em prol desse objetivo da valorização das fachadas Art Déco. Na Figura 6
confirma que atualmente muitos desses prédios estão degradados e com bastante placas
de publicidade, causando poluição visual e desvalorização do estilo arquitetônico deles.
Mas também, nota-se em sua minoria bons exemplos, como o edifício do Goiânia Palace
Hotel e da Farmácia Artesanal.

Figura 6- Projeto Cara Limpa de autoria da arquiteta Anamaria Diniz e situação atual dos
edifícios.

Fonte: Oliveira, 2015 (primeira imagem) e acervo da autora, 2020.

Além dessas ações, na área educacional, turística e cultural também tiveram vários
projetos e eventos após os anos 2000 com o enfoque na valorização do Art Déco na
cidade, como: circuito turístico com visitas guiadas nos principais locais que apresentam
o estilo (criação da Lei Nº 8967, de 18 de outubro de 2010 que estabelece a linha do
turismo), passeios BikeDéco e MotoDéco, produção de documentários (também para o
público infantil, personagem Cabeça Oca), estudos acadêmicos, exposições e palestras
como o Festival Goiânia Art Déco Festival (evento feito a cada ano desde de 2017),
projeto musical Grande Hotel Vive o Choro, diversas divulgações nas redes sociais e
reportagens referenciando Goiânia como a cidade do Art Déco.

Considerações finais

Diante do exposto, verifica-se que a identidade de uma cidade é um processo
contínuo, construído ao longo do tempo e em diálogo com a sociedade. A arquitetura
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poder ser um componente desse processo, no caso da cidade de Goiânia observa-se uma
associação da imagem da cidade ao estilo arquitetônico Art Déco. Fato observado no
título do documento que contém a proposta de tombamento federal “’Goiânia Art Déco’:
acervo arquitetônico e urbanístico - dossiê de tombamento” feito em 2002.
No entanto, percebe-se que os estudos referentes a arquitetura Art Déco tanto no
Brasil como em Goiânia iniciaram em 1996, então seria possível uma identidade Art Déco
consolidada na cidade em um curto espaço de tempo de 6 anos (período entre a
“descoberta” do Art Déco e a proposta de tombamento)? Sendo que antes desse período
o estilo arquitetônico Art Déco não era referenciado nas leis de proteção dos bens
culturais edificados do município, comparando as leis, o termo apareceu pela a primeira
vez na Portaria do Tombamento Federal em 2003.
Também foi verificado que em meados e após esse período surgiram vários
projetos e ações em defesa da valorização e divulgação do núcleo pioneiro que contém
edificações características do estilo Art Déco. Mas, atualmente existem alguns bens
degradados e os projetos referentes a limpeza das fachadas dos prédios em sua maioria
comerciais é uma insistência da prefeitura desde 2004, pois muitos proprietários não
reformam seus imóveis e inserem grandes placas de publicidade atrapalhando na
visibilidade dos edifícios.
Portanto, nota-se que esses comerciantes estão mais preocupados em divulgar sua
marca do que valorizar as fachadas características do Art Déco. Então, diante desse
contexto e do aumento das ações acerca do Art Déco na cidade, foi constatado que essa
identidade ainda está em construção. Apesar de Goiânia ter sido construída na década de
30, nos preceitos da modernidade e os primeiros edifícios serem característicos do estilo
arquitetônico Art Déco, é inquestionável que eles são de grande relevância histórica.
Porém, eles precisam de preservação e de reconhecimento coletivo da comunidade para
simbolizar uma imagem de Goiânia.
Por fim, essa pesquisa apresentada encontra-se ainda incipiente, necessita-se de
aprofundamento nas demais ações citadas na área educacional, turística e cultural e até
mesmo sobre o surgimento do assunto Art Déco em Goiânia nos meios de comunicação
social. E também visto que, a identidade Art Déco na cidade ainda está em construção,
seria além do mais uma identidade totalizadora? Assim, essas dúvidas suscitam a
continuidade de demais estudos sobre essa temática.
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MARCADORES
IDENTITÁRIOS
NAS
EXPRESSÕES
FOTOGRÁFICAS DO ILÊ FARÁ IMORÁ ODÉ: EXISTIR E
RESISTIR DAS COMUNIDADES TRADICIONAIS AFRICANAS EM
GOIÂNIA
Moisés de Carvalho Porto428
RESUMO: O presente artigo pretende abordar sobre o resistir e o existir dos marcadores
indenitários do candomblé através das fotografias do Ilê Fará Imorá Odé, comunidade de
terreiro localizado na cidade de Goiânia, e que se inaugurou no ano de 2013. O objetivo
do artigo é identificar os elementos indenitários oriundos do povo africano que modelou
o candomblé no Brasil em meados do século XIX, e que expressa através destes elementos
o seu existir e resistir identitária negra, mesmo após seu processo de modernização e
universalização a partir da década de 60, onde o candomblé passa a se configurar não
mais como uma religião restrita apenas ao povo negro, mas abre seus horizontes também
para outros protagonistas através dos elementos mágicos, midiáticos e artísticos no Brasil,
que levam o candomblé para todo o território Brasileiro, mas que mesmo sofrendo
alterações dentro da sua estrutura cerimonial, ainda apresenta entre seus marcadores
identitários elementos que nos remetem a sua ancestralidade negra.
Palavras-chave: Candomblé; fotografia; identidade; resistência.
INTRODUÇÃO

O presente trabalho aborda sobre a utilização da fotografia como objeto de
construção da identidade e como um meio de resistência das religiões Tradicionais
africanas, mas especificamente o candomblé.
Assim, faz-se possível uma análise da utilização deste recurso nas religiões de
matriz africanas para manterem vivo o significado das festas, comemorações e ritos
realizados nas casas de santo. Por outro lado, também pode-se identificar a produção de
imagens realizada por fotógrafos, antropólogos e pesquisadores da área, que se utilizam
desse objeto para manterem conservada a memória do culto a Orixá, sua cultura e
tradições.
O trabalho visa demonstrar que a fotografia, objeto moderno e mecânico,
adentrando-se ao espaço sagrado, não como participante efetivo no ritual, mas como
objeto que demonstra uma suposta diversificação desse espaço sagrado, pode ser utilizada
visando várias funções, seja para registro do sentimento, das lembranças e conservação
428
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da tradição do culto e de afirmação da identidade da comunidade de terreiro em questão
como também como meio de representar elementos que direciona o olhar do observador
a uma ancestralidade negra, além disso, demonstra através das fotografias elementos
desta identidade negra que nos remete a uma resistência desse povo.
O Ilê Fará Imorá Odé, é uma comunidade de terreiro localizada em Goiânia-GO
que surge concretamente no ano de 2013, mas que a princípio funcionou por algum tempo
na residência do babalorixá Marcos ty Odé, onde eram realizados alguns poucos rituais.
Hoje a casa está mais consolidada e possui aproximadamente 100 pessoas, que
frequentam e cultuam os Orixás, além dos simpatizantes e amigos da casa de axé, que
tem nesse espaço um lugar para praticarem sua fé no mágico e nos Deuses Africanos.
As fotografias utilizadas como fonte para esta pesquisa foram retiradas do acervo
da comunidade em questão, acervo este que, por uma decisão hierárquica, é de acesso
apenas aos membros da casa. Com isso, o presente trabalho tem o objetivo de discutir a
relação entre fotografia, meio moderno de representação pela imagem, e a constituição
da memória de um grupo, de uma comunidade tradicional de matriz africana, a fim de
compreender sobre os limites do material iconográfico nas religiões de matriz africana e
mais especificamente na própria casa em questão.
Este acervo é composto/formado nas redes sociais da comunidade de axé, em um
grupo privado no Facebook, o qual somente os integrantes da casa têm acesso, e o grupo
do Whatsapp da referida comunidade, que assim como o grupo do Facebook, somente os
participantes da casa fazem parte.

Através das fotografias do Ilê Fará Imorá Odé

também nos concerne à discussão acerca da identidade, para que se possa verificar a
possibilidade de identificar elementos que demonstram resquícios de sua identidade e de
sua tradição, ou melhor, se a fotografia é vista como um meio de afirmação identitária da
tradição da comunidade tradicional africana abordada.
Além de demonstrar um meio de resistência na sociedade no momento que são
produzidas e apresentadas a comunidade externa de varias formas, por exemplo, por meio
das redes sociais, onde boa parte dos conteúdos sobre candomblé outras religiões de
matriz africanas estão circulando atualmente.

A FOTOGRAFIA COMO OBJETO DE RESISTÊNCIA E A REVELAÇÃO DO
EXISTIR NEGRO.
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É importante que antes de debatermos sobre a temática da fotografia enquanto
meio de resistência e preservação de uma identidade de uma comunidade tradicional
Africana, é preciso que saibamos primeiramente do que se trata o candomblé.
O candomblé trata-se de uma religião de origem africana trazida pelos negros que
vieram labutar nas terras brasileiras desempenhando diversas atividades na metade do
século XVIII e início do século XIX. Conforme Rodrigues afirma
a escravidão negra no Brasil é contemporânea à sua colonização, e ela
manteve, nos primeiros tempos, a aparência portuguesa de fenômeno
secundário, restrito ao serviço doméstico. Apareceu como um problema
brasileiro da escassez de mão-de-obra para a lavoura e depois para o
trabalho nas minas, na falta de índios, que sucumbiam ou ficavam sob
a proteção dos jesuítas, e assim criou-se um comércio de escravos
diretamente com a África (RODRIGUES, 2008, p.27).

A partir da citação acima é possível verificar algumas das atividades executadas
pelos escravos africanos no Brasil, que eram tanto atividades domésticas que executavam
nas casas dos seus senhores, quanto à realização de atividade em plantações e extração de
ouro, ou seja, o negro africano veio escravizado, para sanar o problema da falta de
trabalhadores, sendo assim vendidos e tratados como animais nas mãos dos seus senhores.
Os negros africanos trouxeram consigo suas crenças que, dentre muitas
ramificações, originou-se o candomblé. O candomblé cultua os Orixás, divindades
relacionadas aos elementos da natureza, que se manifestam através dos yawos429. No
Brasil esta religião cultua todos os orixás, diferente de como acontece na Matriz, onde
cada região ou clã cultua apenas uma única divindade, Eliane Coster em sua dissertação
Fotografia e Candomblé modernidade incorporada? (2007) deixa isto explícito ao dizer:
Na África, via de regra cada clã ou cidade cultuava um único deus, mas
ao aportar ao Brasil estes cultos sofreram alterações em virtude das
separações familiares a que foram submetidos aos escravos, e da
redução do tempo de vida fruto das péssimas condições de trabalho
destas populações escravas (COSTER, 2007, p.7).

Observa-se que o culto aos orixás que é praticado no Brasil não é o mesmo que o
realizado nas regiões africanas e que este sofreu grandes alterações devido as intempéries
sofridas pelos negros ao chegarem no Brasil e, devido estas mesmas complicações
enfrentadas pelos escravos, o candomblé surgiu não como uma religião que cultua os
deuses africanos de forma isoladamente, mas sim de forma diversificada, formando assim

429
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um mosaico de divindades, uma mistura provocada pela união de vários povos diferentes
oriundos da África.
Quanto ao ato de fotografar suas cerimônias, festividades e Orixás podem ser
percebidos como uma forma de resistência e empoderamento perante uma sociedade que
tenta a todo tempo marginalizar o culto aos Orixás. Além disso, a fotografia demonstra
uma possibilidade de conservar gravada na memória das comunidades tradicionais e da
comunidade externa a possibilidade de poder ter acesso à beleza e o encanto dos Orixás,
sendo um meio de informação para aqueles que não conhecem as religiões tradicionais
Africanas. Neste caso, muito mais do que fazer publicidade de sua religião as
comunidades tradicionais Africanas ao fazer fotografias de suas comunidades tem a
intenção de informar e de se colocar na sociedade.
Assim, há comunidades de terreiros que utilizam principalmente da fotografia
como elemento de registro da memória coletiva, esta por sua vez que é provocada através
do ato de se lembrar coletivamente, construindo assim uma memória. Sobre isto Paul
Ricoeur aponta: “deve-se a Maurice Halbwachs a audaciosa decisão de pensamento que
consiste em atribuir a memória diretamente a uma entidade coletiva que ele chama de
grupo ou sociedade”(RICOEUR,2007,p.130).
Levando em consideração os apontamentos de Ricoeur sobre a memória coletiva,
é possível averiguar que o objeto da pesquisa em questão, por ser uma comunidade, um
grupo, passe a dar significado e caracterizar o que seja esta memória coletiva.
Através das fotografias pode-se haver a conservação da tradição das comunidades
de terreiro, de sua memória coletiva, e isto vai desde o registro das festividades até as
atividades cotidianas da comunidade, como por exemplo: ornamentação do barracão, a
forma como se vestem as atividades realizadas na cozinha e outros espaços do território
sagrado.
Sendo assim, no próximo tópico pretende-se realizar através das fotografias a
identificação de elementos como vestimentas, acessórios, culinária, festividades, e o
corpo como elementos que nos direciona a pensar sobre o resistir das comunidades
tradicionais africanas e o resistir da ancestralidade negra.

EXPRESSÕES E CONSERVAÇÕES DA IDENTIDADE

O objetivo deste artigo é levar o leitor a pensar através das imagens, mas
especificamente as fotografias, e assim identificar elementos que nos remetem a
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ancestralidade negra, não somente isso, mas também problematizar as mudanças que
ocorreram durante anos nas cerimonias do candomblé.
As cerimonias tem passando por um processo de mudanças e adaptações desde
quando chegou no Brasil a partir do século XVII com os escravos, e que pode ser
percebida através das vestimentas, dos cânticos, dos indivíduos que participam e
frequentam as comunidades de terreiro.
Para começar nossa Analise e investigação da presença desta ancestralidade negra
através das fotografias, inicio com um dos elementos que são de suma importância para
o candomblé e que caracteriza e que nos remete não só a ancestralidade negra, mas
também as mudanças provocadas pela modernidade no passar dos anos neste caso me
refiro ao sentindo de comunidade, e o formato cerimonial das festividades realizadas
durante as atividades religiosas do candomblé, estes elementos podem ser observadas
através da imagem a seguir, que retrata o encerramento da festa em homenagem a Ogum
da comunidade de terreiro abordada neste artigo:
FIGURA 1: Membros do Ilê Fará Imorá Odé no final de candomblé

Fonte: Io Hardy, 2016
A fotografia acima representa o fim de uma festa de candomblé, onde todos os
membros da comunidade em agradecimento aos orixás abraçam-se e fazem uma grande
roda. Em seguida o barracão, espaço de alegria e de encontro com os orixás inunda-se de
risos, palmas e cantigas em agradecimento aos Orixás pelo momento festivo que fora
proporcionado.
Este é o momento ápice da festa, em que todos os elementos como as roupas de
festa, os colares de conta, orixás vestidos e dançando junto aos que acreditam na fé que
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os move mesclam-se em um único sentimento, em sentimento de gratidão e respeito a
ancestralidade.
É importante destacar que todas as festividades e cerimonias realizadas dentro da
comunidade de terreiro é realizada em ioruba, língua africana e dialeto ao qual deve-se
realizar as cerimonias ritualísticas. Percebe-se que o conjunto de elementos como roupas,
cores, adereços, batuques e cantigas nos remetem a essa ancestralidade negra das
comunidades de terreiro e sua matriz África, mas que ao mesmo tempo incorporam-se
com outros elementos que estão presentes na modernidade, realizando uma nova forma
de fazer o culto aos orixás sem perder sua essência.
E perceptível à quantidade de elementos captados pela fotografia que configura a
tradição da religião, mas também da própria comunidade em questão. A forma como se
vestem o jeito que conduzem a festividade e como atendem as exigências da cerimônia
ritualística que acontece desta forma na maioria das casas tradicionais Africanas.
Assim sendo, pode-se observar a fotografia como um objeto que afirma a tradição
desta comunidade e sua relação com a matriz Africana, não como uma cópia daquilo que
é realizado na África, mas como uma religião que apresenta um novo formato e que, ainda
assim, possui elementos que trazem referência a Matriz Africana. Em sua dissertação O
silenciar dos atabaques: Trajetória do candomblé de Ketu em Goiânia (2009) Marcos
Torres aponta:
“A escolha do candomblé expressa a religião de maior referência com
os fundamentos trazidos da África e possibilita uma maior aproximação
com a Matriz Africana em sua diáspora nas Américas, notadamente, no
Brasil” (TORRES, 2009: p.31).

Não objetivamos aprofundar na problematização desta aproximação do
candomblé praticado no Brasil e a forma como o culto aos Orixás é conduzido na África,
porém é importante destacar em que circunstâncias o candomblé possui elementos que
configuram esta proximidade com a matriz Africana. Ainda se utilizando de Torres, o
mesmo apresenta esta configuração ao expressar:
Em dois sentidos é importante destacar esta aproximação. O Primeiro;
apropria manutenção do culto aos orixás, o que implica em preservar
conhecimentos vindos da África, procurando interpretar menos e ser
mais fiel a tradição[…] o segundo é o próprio processo de percepção
desta população que, ao longo do século XX, reafirma sua tradição
africana em um processo que mantém diálogo com a dinâmica das
relações raciais no país. (TORRES, 2009, p.31)

É possível verificar a partir desta configuração apresentada pela citação acima,
que a preservação da tradição das comunidades de terreiro pode estar distante de querer
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fazer uma representação daquilo que é praticado na África, mas busca preservar o
conhecimento e os elementos materiais e ritualísticos vindos da matriz Africana, ou seja,
aquilo que nos remete a identidade Africana, mas que ao chegar no Brasil desenha a
identidade das casas Tradicionais Brasileiras.
Este processo de conservação da tradição Africana pode ser percebido nas
mudanças exigidas na contemporaneidade, afim de que esta tradição se mantenha em pé.
Estas mudanças e exigências, advindas do processo de modernidade, causam certas
interferências na pratica do culto aos Orixás.
Outro elemento que gostaria de apontar como algo que nos remete a ancestralidade
negra e que é objeto de resistência e do resistir dessas comunidades de terreiro e do negro
é a culinária. Grande parte das oferendas e comidas que são servidas aos Orixás levam
elementos como grãos, farinhas, e folhas que estão registradas na história e na mitologia
dos orixás, sendo assim, segue uma fotografia com algumas dessas oferendas para que
possamos pensar um pouco sobre como é possível a ancestralidade estar presente nessas
comidas.
FIGURA 2: Comidas de Orixás

Fonte: desconhecida

Na fotografia a cima, estão representadas algumas oferendas ou comidas que são
servidas aos orixás como gesto de agradecimento ou como oferendas para que possam
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ajudar a abrir caminhos para a realização de algum desejo ou necessidade de seus
consulentes.
Nesta fotografia estão representadas as comidas de xangô430 e Ayrá431, comidas a
base de quiabo, azeite de dendê e azeite doce, além de farinha de mandioca. Também
estão as comidas de Oxumarê432 e Yewá433 comidas que levam grãos como milho seco,
feijão preto, ovos, e batata doce, em seguida temos o axoxô de Oxossi434, oferenda que
leva o milho de galinha seco, água de côco e lascas de côco seco em cima. Temos também
representados o cará de Ogum435, orixá das estradas e da tecnologia, comida que vai cará
assado, azeite de dendê e mel.
Estão representados também os êbos436 de Oxalá Lufan437 e Oxoguian438, comidas
que levam canjica branca e no caso de Oxoguiã chumbada. Enfim, podemos verificar
muitos elementos que compõem estas oferendas, cada elemento utilizado no momento
que estamos cozinhando está relacionado com os caminhos, histórias e itans439 dos Orixás
que estão sendo reverenciados são neste momento que entramos em contato com
ancestralidade, tanto no momento de fazer suas oferendas quando no momento de agradalas sendo que a cerimonia para que sejam agraciados com as oferendas também são
realizadas com objetos, cantigas e toques que nos remetem a ancestralidade africana.
Outro elemento que também nos remente a ancestralidade negra e a ligação com
a modernidade, também está ligada com a culinária é o própria ritualística e cerimonias
do candomblé, sobre isto trago uma fotografia de uma mesa de bori, cerimonia de agrado
ao orí440, para que a pessoa que esteja participando da cerimonia possa energizar sua
cabeça e abrir seus caminhos.

430

Orixá masculino ligado aos trovões e a justiça.
Orixá masculino ligado ao fogo possui a mesma linhagem de Xangô.
432
Orixá masculino representado como metade homem, metade cobra, divindade ligada a riqueza e a
prosperidade.
433
Orixá feminino, orixá que possui mesma linhagem de Oxumarê se apresentando como uma cobra fêmia,
orixá vista como a senhora do mundo e que possui o olho que tudo vê.
434
Orixá caçador, ligado as matas e a caça, geralmente é visto como orixá responsável por trazer a
prosperidade e direcionamento a comunidade de terreiro.
435
Orixá masculino e guerreiro possui forte ligação com os metais, principalmente ao ferro, por isso é visto
como o orixá da tecnologia e da forja do ferro.
436
Nome em ioruba da ofenda a oxalá Lufan e oxoguian.
437
Qualidade do orixá oxalá, seria um oxalá mais velho.
438
Qualidade do orixá Oxalá, seria a qualidade de oxalá mais novo.
439
Palavra em ioruba que refere-se a história dos orixás.
440
Termo em ioruba que significa cabeça.
431
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FIGURA 3: mesa de Bori

Fonte: Iohardy, 2017

Esta cerimônia representada na fotografia à cima é chamada de bori, neste
momento é posto uma mesa com uma serie de elementos como bolos, doces, cestos de
frutas, comidas do orixá da pessoa que está participando da cerimonia, bolas de farinha,
bolas de cará vela, peixe, pombo, e outros itens que monta a estrutura da cerimonia
ritualística.
Escolhi esta cerimonia porque podem ser observados elementos que fazem
referencia a matriz África, como peixe, pombo, acaçá entre outros, mas em contra partida
podemos perceber elementos que foram inseridos depois, como por exemplo, o cesto de
pães, bolo, os doces e o espumante, todos esses elementos foram inseridos depois que os
africanos vieram para o Brasil.
Entretanto, mesmo que tenhamos um mosaico ritualístico na união de elementos
da modernidade e os que prevaleceram da África, as cantigas e alguns outros elementos
já citados prevalecem remetendo a ancestralidade africana do candomblé.
As roupas, adereços, comidas e cerimonias são importantes para que possamos
identificar as representações do existir e resistir das comunidades tradicionais africanas,
mas gostaria de apontar um elemento crucial para que possamos entender melhor como
pode ser verificável as formas de resistência das comunidades negras e candomblecistas
na sociedade.
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Destaco na próxima fotografia o bloco do caçador, bloco pertencente à
comunidade de terreiro até aqui trabalhada Ilê Fará Imorá Odé. O bloco do caçador para
esta comunidade é de suma importância não só para a própria comunidade de terreiro em
questão, mas também como um apoio a inúmeras outras comunidades de terreiro, a fim
de expressar seu empoderamento e resistência contra o preconceito e a intolerância
religiosa.

FIGURA 4: Tocada Bloco do Caçador carnaval 2017

Fonte: https://www.facebook.com/blocodocacador/photos/pcb.1856288254619226/
1856288031285915/?type=3&theater Acesso em: 04 abr. 2017.

A fotografia acima representa um momento importante para a comunidade. O
Bloco apresenta-se centralizado na fotografia, este por sua vez tem intencionalidade de
evidenciar esta importância e dar destaque aos membros da comunidade de terreiro que
estão inseridas no Bloco, além de apresentar a inserção da comunidade externa, ou seja,
daqueles que estavam transitando na rua naquele momento, juntando-se ao Bloco do
Caçador e caracterizando a resistência e o empoderamento de um povo.
Os membros apresentam-se vestidos com camisetas na cor branca e azul, esta
última referenciando a cor do orixá Oxossi, divindade patrona da comunidade de terreiro
objeto da pesquisa, de forma simbólica, e de certa forma subjetiva, é possível verificar os
elementos que caracterizam a comunidade de terreiro e sua identidade. Entretanto, o
principal elemento representado na fotografia que traz o elemento identitário da
comunidade e caráter de resistência é a mulher negra vestida de baiana no canto inferior
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esquerdo, esta por sua vez está trajada com peças da vestimenta do candomblé, trazendo
em sua cabeça o Ojá441, o camisu442, o pano da costa443 e, em suas mãos, carrega a
bandeira do Bloco, que tem como símbolo principal o Ofá, representação de um arco e
flecha, instrumento utilizado pelo Orixá rei de Ketu, Oxóssi, o grande caçador. A mulher
por sua vez segue na frente do Bloco, mostrando a comunidade e a todos que a veem,
para que o Bloco veio, qual é a intencionalidade do povo de axé em sua caminhada pelas
ruas da cidade Goiás.
Este evento é um dos mais importantes da comunidade de terreiro, pois é em sua
saída que os negros ancestrais gritam e clamam pela sua liberdade, além de embelezar as
ruas da cidade de Goiás, com os sorrisos dos seus herdeiros, com as vestimentas, toques
e batuques do candomblé e o axé dos Orixás.
Para finalizar nossa discussão gostaria de apresentar uma ultima fotografia, esta
por sua vez para tratar sobre a relação do corpo, transe, e ancestralidade. A intensão é
trazer a discussão sobre o corpo nas comunidades tradicionais africanas serem espaço do
sagrado negro, ou seja, o corpo apresenta-se no momento da manifestação das divindades
africanas, como uma ponte entre o sagrado e receptáculo desta ancestralidade que ganha
vida depois do processo de iniciação.
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Pano usando na cabeça como torço, esta peça pode ser usada tanto pelas mulheres quanto para os
homens.
442
443

Peça de vestimenta utilizada pelas mulheres que lembra uma camiseta em tamanho menor.

Pano da costa é uma das peças vestidas pelas mulheres, geralmente as mulheres do axé o usam cobrindo
os seios por cima do camisu.
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FIGURA 5: Orixá Yansã carregando agirê

Fonte: Iohardy, 2016.
Na Figura acima tem-se a representação do Orixá Oyá444, Orixá da guerra
realizando um dos seus atos ritualísticos na festa de Xangô do Ilê Asé Fará Imorá Odé.
Nesta cerimônia, chamada de agirê, Oyá carrega o fogo, grande elemento que representa
sua energia assim como a energia do Orixá patrono da festa, Xangô.
Os olhos fechados, as vestimentas diferenciadas, ou seja, todos os elementos que
remetem a ideia de transe, ou como é comum nas casas tradicionais Africanas o termo
virado no Orixá. Através destes elementos percebe-se que Oyá está em terra e veio
mostrar imponência, beleza e festejar junto à comunidade.
A presença da cor avermelhada no centro da fotografia destaca e direciona o olhar
do observador ao centro da imagem onde se localiza o Orixá em questão, neste caso seria
um guia para que o observador possa averiguar o sagrado, neste caso em especifico o
orixá Oyá.
O corpo do yawô em transe nesta fotografia demonstra a presença da divindade
africana e de seu ancestral, neste caso pode-se perceber a grande importância do corpo e
444

Orixá feminino vinculado a energia dos raios e trovões, também relacionada a guerra.
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seu significado para as comunidades de terreiro, para além de roupas bonitas e adereços
bem feitos, a ancestralidade africana dos Orixás estão presentes dentro de cada membro
da comunidade de terreiro, e manifesta-se através do transe afim de dançar e festejar junto
a comunidade de axé, as vestimentas, as cores escolhidas, os adereços selecionados
também formam a característica e jeito do Orixá sempre nos remetendo as referencias do
negro africano e sua ancestralidade, neste caso, o corpo é a expressão viva do que
chamados de sagrado nas comunidades de terreiro e não há resistência mais evidente do
que a própria expressão de orixá.
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IMPLEMENTAÇÃO DOS ESTUDOS SOCIAIS:
DAS RESTRIÇÕES NA LEI 5.692/1971 ÀS PERSPECTIVAS DE
AUTONOMIA NAS PRÁTICAS DO ENSINO DE HISTÓRIA
CONTIDAS NA LEI 9.394/1996
Palmira Aparecida de Andrade Souza445
RESUMO: A presente pesquisa versa sobre a substituição do ensino de História pelos
Estudos sociais com foco nas restrições impostas na Lei 5.692 de 1971 seguido das
perspectivas da retomada da liberdade e autonomia na Lei 9.394 de 1996. Nesse contexto
o estudo teve como objetivo central fazer análise do controle da prática docente no ensino
da disciplina de Estudos Sociais, no que se refere aos conteúdos ministrados no 1º Grau
(5ª e 6ª séries), contrapostas às possibilidades de democratização no ensino da disciplina
de História, especificadas na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996
(LDB/1996). Os objetivos específicos buscaram identificar os conteúdos propostos com
Estudos Sociais e História, dentro do recorte temporal de 1971 e 1996; compreender as
diferenças entre as diretrizes educacionais dispostas nas referidas legislações
considerando que a primeira ocorreu no contexto político do governo civil-militar e a
segunda no momento da redemocratização do ensino no país e por fim, entender o
propósito dos conteúdos das disciplinas de Estudos Sociais e História na formação do
educando, no contexto social e político da época. Para tanto, foi utilizada pesquisa
documental nas legislações pertinentes à Educação Brasileira e pesquisa bibliográfica
com base em autores que tratam da temática em questão.
Palavra-chave: Lei 5.692/1971. Lei 9.394/1996. Ensino de História.
INTRODUÇÃO
A proposta desta pesquisa visa provocar reflexões e entendimento a respeito da
Reforma do Ensino de 1º e 2º Graus na conversão da Disciplina de História e Geografia
cursadas em Estudos Sociais, tendo o acadêmico formação na chamada “licenciatura curta
(habilitado para trabalhar no Ensino de

Primeiro Grau)” termo substituído por

licenciatura plena com duração de quatro anos e habilitado para trabalho tanto no
Primeiro quanto no Segundo Graus, a partir do processo de redemocratização da educação
brasileira que teve início na segunda metade da década de 1980.
A perspectiva de investigação científica acima, embora não tenha como foco
principal experiências da vida escolar e mesmo acadêmica da pesquisadora, permite abrir
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um parêntese para um breve relato por possibilitar melhor compreensão da temática
pesquisada, visto que, foi cursada as séries primárias na década de 1970 quando o
currículo escolar contemplava as Disciplinas OSPB- Organização Social e Política
Brasileira e Moral e Cívica (EMC), cujo objetivo era implantar a educação moral e cívica
dos cidadãos que deveriam ser passivos e obedientes para aceitar os preceitos
controladores da ditadura militar.
Posteriormente, graduou-se em licenciatura plena em História e Pedagogia, sendo
a primeira, cursada no final da década de 1990, momento do início do processo de
redemocratização do ensino no Brasil com as Universidades finalizando as licenciaturas
curtas que até então tinha História e Geografia dentro do curso de Estudos Sociais.
Diante do exposto, a proposta de pesquisa tem por objetivo analisar as restrições
impostas à prática docente no ensino da disciplina de Estudos Sociais, determinadas a
partir da Lei n. 5.692/1971 no que tange aos conteúdos ministrados no 1º Grau (5ª e 6ª
séries), contrapostas às possibilidades de democratização no ensino da disciplina de
História, especificadas na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996
(LDB/1996), referentes aos conteúdos e práticas propostas para o Ensino Fundamental
(6º e 7º anos).

OBJETIVOS

Neste contexto, a pesquisa tem como objetivo geral, analisar as restrições
impostas à prática docente no ensino da disciplina de Estudos Sociais, determinadas a
partir da Lei n. 5.692/1971 no que tange aos conteúdos ministrados no 1º Grau (5ª e 6ª
séries), contrapostas às possibilidades de democratização no ensino da disciplina de
História, especificadas na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996
(LDB/1996).
Os objetivos específicos visam identificar os conteúdos propostos com Estudos
Sociais e História, dentro do contexto das reformas do Ensino Fundamental do período
abordado na pesquisa cujo recorte temporal é de 1971 e 1996; compreender por meio da
análise da fonte primária de pesquisa a disparidade entre as diretrizes educacionais Leis
Nº 5.692/1971 e Lei Nº 9.394/1996, no contexto político do governo civil-militar e a
redemocratização e entender o propósito com os conteúdos das disciplinas de Estudos
Sociais e História na pretensão do que objetivava alcançar com a formação do educando,
no contexto social e político da época.
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Cabe esclarecer brevemente, que a legislação do Ensino de 1º e 2º Graus de 1971,
alterou a estrutura do ensino brasileiro ao abolir o antigo ginásio e substituí-lo pelo 1º
grau com 8 (oito) anos de duração que, por seu tempo, foi substituído pelo Ensino
Fundamental, inicialmente, também com duração de oito anos, e, depois, aumentado para
9 (nove) anos. Tais alterações modificaram as concepções educacionais que foram
redesenhadas em conformidade com o contexto político, econômico, social e cultural de
suas épocas, ou seja, de liberdade democrática ou de repressão política e controle social.

PROBLEMÁTICA

O nosso propósito, portanto, consiste em evidenciar os aspectos, os elementos,
as ferramentas para a restrição das atividades docentes por meio do controle dos
conteúdos ofertados na disciplina de Estudos Sociais para a 5ª e 6ª séries do 1º Grau,
considerando que a História e a Geografia deixaram de ser disciplinas independentes, ou
seja, foram fundidas nos Estudos Sociais, e, como instrumentos de aprofundamento e
instrumentalização da formação escolar básica, a ditadura civil-militar criou também as
disciplinas de Educação Moral e Cívica, ofertada para o a 6º série e a disciplina de
Organização Social e Política Brasileira, ofertada na 8ª série. Em contrapartida, buscamos
evidenciar a contraposição entre o contexto repressivo com o retorno à liberdade
democrática – efetivada no ano de 1985 –, no que diz respeito à organização da educação
na conformidade dos dispositivos legais da LDB/1996, que desmembra a disciplina de
Estudos Sociais, no sentido de garantir o compartilhamento da informação e
conhecimento histórico o mais próximo da verdade possível, tendo vista conscientizar o
indivíduo de sua realidade social, política e econômica.
METODOLOGIA

Para tal intento, tomamos como referenciais de análises as já citadas Lei
5.692/1971 e Lei 9.394/1996, que regulamentaram a legislação da educacional no
território brasileiro, bem como textos disponibilizados por periódicos e eventos
científicos, teses, dissertações e, ainda, produções de pesquisadores que se debruçaram
sobre as temáticas educação e história, dentre os quais podemos citar Demerval Saviani,
José Willington Germano, Carlos Roberto Jamil Cury, Maria Stephanou e Maria Helena
Bastos, Florestan Fernandes, Louis Althusser, Pierre Boudieu, Marc Bloch, Roger
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Chartier, Reinhart Koselleck, dentre outros para discutir ações daqueles que detêm o
poder hegemônico e usam a educação para atingir seus objetivos e convicções sobre os
sujeitos sociais, videoconferência sobre a educação no Brasil ministrada por Demerval
Saviani, PCNs; artigos e periódicos sobre a temática Educação no Brasil.
Do mesmo modo, os estudos de Pierre Bourdieu & Jean Claude Passeron (1975,
p. 208) são essenciais para fundamentar as nossas argumentações sobre a ação e atuação
da escola no interior da sociedade contemporânea, na medida em que argumentam que
são as condições históricas e sociais as responsáveis pela definição dos limites da
autonomia relativa que a educação deve à sua função no interior da sociedade de classes,
pois ao mesmo tempo em que estabelece as funções externas, também define as suas
próprias, ou seja, “todo sistema de ensino se caracteriza por uma duplicidade funcional
que se atualiza de forma plena e constante”.
Ressaltamos que a pesquisa está alinhado à Linha 1 (Cultura e Relação de Poder)
do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Estadual de Goiás
(PPGHIS/UEG), na proporção em entendemos que o conceito de relação de poder é
dinâmico em função do tempo e da corrente de pensamento abordada por autores como
Pierre Bourdieu (1971; 1989; 1990).
Para Saviani (1999), fonte e metodologia da pesquisa devem ser para os conteúdos
será o cerne dos conteúdos curriculares, matérias e métodos didáticos e pedagógicos
devem ter o papel de formação democrática, mas o que ocorria era que alunos e o a
comunidade não tinham voz ativa para opinar sendo apenas massas utilizadas para
legitimar e consolidar a sua dominação.
Portanto, as obras e teorias desenvolvidas por Demerval Saviani sobre educação
constituem um referencial para entender e questionar o processo educacional no Brasil.
A proposta não é comparar, contrapor o que o autor discute sobre educação em uma e
outra de suas pesquisas, mas alicerçar argumentos, cruzar informações, nortear as
discussões provocadas com o objeto de pesquisa a 5.692/1971e 9.394/1996.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
Importante salientar que a dissertação aborda em Três capítulos, os “Estudos
Sociais e História no Contexto das Reformas do Ensino de 1º Grau (5ª a 8ª Séries) 1971
e 1962”; “Diretrizes da Educação Básica Ensino (Fundamental II) no contexto da LDB
9.394/ 1996”; “As convergências e divergências nas Leis 5.692/1971 E 9.394/1996.” Com
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a possibilidade de um quarto capítulo que aborde a BNCC, mas é uma hipótese.
HISTÓRIA SUBSTITUIDA POR ESTUDOS SOCIAIS
A reforma educacional na década de setenta (Reforma de 1971), substituíra o
Ensino Primário e Secundário e implementou o Ensino de Primeiro e Segundo Graus. O
que é possível observar nas fontes bibliográficas é que a finalidade da mudança, foi
preparar a sociedade jovem por meio da educação para atender as necessidades da elite
dominante os industriários a política vigente de ideologia militar neoliberal e formar mão
de obra barata e em curto espaço de tempo para o mercado de trabalho na crescente
indústria brasileira, conforme o primeiro artigo da lei:
Art. 1º O ensino de 1º e 2º graus tem por objetivo geral proporcionar ao
educando a formação necessária ao desenvolvimento de suas
potencialidades como elemento de autorrealização, qualificação para o
trabalho e preparo para o exercício consciente da cidadania. (BRASIL,
1971, p. 1). (grifo pessoal).

O Ensino de 1º Grau era seriado com duração de oito anos, o ingresso ao novo
modelo de estudo era iniciado aos sete anos de idade, obrigatório dos sete aos quatorze
anos de idade, com objetivo de preparar para o exercício da cidadania e obediência ao
poder político social vigente.

A Lei nº 5.692 de 1971, ocorreram várias mudanças no âmbito
educacional, por exemplo, o ensino de 1ª a 8º série passou-se a chamar
de 1º grau. Já o ensino de 2º grau voltou-se para a formação profissional
dos alunos. Já voltando para segurança nacional, o aspecto tecnicista do
ensino e a formação cívica (NASCIMENTO, 2016, p.34).

O Segundo Grau teve duas modalidades o clássico-científico, elitizado com
objetivo a estudos posterior Universitário e o técnico-profissionalizante, para atender o
mercado de trabalho com duração de três anos. Hoje entende-se por Ensino Fundamental
II com quatro anos de duração compreendendo do 6º ano ao 9º ano. Ensino Médio, com
duração de três anos, com o objetivo de preparo para estudos posteriores - Universitário.
No contexto dos Estudos Sociais torna-se relevante ressaltar que sua história na
escola de 1º grau “remonta praticamente às origens da organização do sistema público de
ensino, se concordarmos com os estudiosos que têm na Revolução de 30 o “grande
ponto de corte” do processo de definição do sistema escolar brasileiro” (NADAI, 1998,
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p. 1).
Ainda na década de 1960, os atuais anos finais do ensino fundamental e o ensino
médio usaram os Estudos Sociais como área, incluindo saberes da Geografia Geral e do
Brasil e História (PEREIRA, 2015).
A educação no Brasil ao logo de décadas passou por consideráveis mudanças, na
década de setenta de acordo com a Lei Nº 5692/71 em consonância com a Lei Nº 4024/61,
já tinha por objetivo para o primeiro grau “conhecer características fundamentais do
Brasil nas dimensões sociais, materiais e culturais como meio para construir
progressivamente a noção de identidade nacional e pessoal e o sentimento de pertinência
ao País” (BRASIL, 1997, p.69), formar cidadãos para atender o mercado de trabalho
advindo da crescente industrialização do país, no contexto sociopolítica da ditadura
militar. Ressaltando que na década de sessenta com a LDB 4.024/61, a primeira do país
o ensino obrigatório era de quatro anos- o primário e o Ginásio de quatro anos também e
com exame de admissão, entre primário e ginasial. O fato positivo foi a obrigatoriedade
que mudou de quatro anos para oito anos de duração.
Trata-se de uma educação que até a atualidade recebe críticas, especialmente
porque ocorreu em sob a égide do regime militar e foi marcada por aspecto tecnicista e
ensino pautado na “repressão, privatização, exclusão de boa parcela dos setores mais
pobres” (GHIRALDELLI JUNIOR, 2015, p.146).
Foi um período da educação brasileira em que “o ensino de História esteve
liderado predominantemente pelos Estudos Sociais com ênfase na memorização dos fatos
e datas importantes” (NADAI, 1998, p. 2). Dessa forma, sob o controle da ditadura militar
“foi negado à História o estatuto de disciplina autônoma; aliás, ela desapareceu do
currículo no primeiro grau, com a introdução dos Estudos Sociais” (NASCIMENTO,
2016, p.33). Embora não seja, o foco principal desta pesquisa torna-se relevante destacar
que na perspectiva das mudanças foi instituído também, os Estudos Sociais como
substitutivo à Geografia no ensino primário, ou seja, primeiro grau.
Cabe ressaltar que a criação da Lei 5.692/71 se deu em um paradoxo cujo contexto
era:
autoritário e repressivo, alvo de contestações e resistências, mas
também de euforia e acordos tácitos por várias razões, especialmente
em função do crescimento econômico e de seus reflexos nos campos de
emprego, urbanização e cultura do país, que contribuíram
significativamente para a omissão, a adesão e o apoio de uma parte da
população às diretrizes desenvolvimentistas do governo (VIANA,
2014, p.11).
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O Ensino do 2º grau com a Lei 5.692/71 passou por profunda mudança tendo
caráter profissionalizante, técnico. Embora os estudos bibliográficos em fontes primárias
salientem que a intencionalidade do Governo Militar seria diminuir gastos com educação
e até cercear o número de estudantes de baixa renda a ingressar na Universidade.
A “Lei 5.692/1971, que previa a institucionalização dos Estudos Sociais nos
currículos escolares do país, manifestou nitidamente os interesses implícitos do governo
e dos grupos dominantes sobre a educação naquele momento” (SANTOS, 2018, p.56).
Foi um período em que “Os governos militares compreendiam a escola como
espaço privilegiado de divulgação de sua ideologia” (NASCIMENTO, 2016, p.33). Vale
assinalar que o principal “objetivo da educação neste período, ou seja, fornecer mão de
obra qualificada para o mercado de trabalho, pois se fazia necessário inserir o país no
cenário político e econômico do capitalismo internacional” (NASCIMENTO, 2016,
p.33).
Conforme o Professor Luiz Antônio Cunha, emérito da Universidade Federal do
Rio de Janeiro a:
terminalidade era o principal objetivo do governo mais do que atender
supostas necessidades do mercado de trabalho, o que o regime militar
queria era reduzir a demanda por vagas no ensino superior, sustenta
Cunha, autor de obras sobre ensino técnico-profissional (BELTRÃO,
2017, p.2).

As fontes analisadas para esta pesquisa mostra que havia grupos de direitas que
era representadas pelos militares políticos, intelectuais que foram os responsáveis por
implantar mudanças no Ensino de 1º e 2º graus em tempo recorde e os políticos,
intelectuais que representava a esquerda que fizeram profundas críticas ao novo formato
de educação profissionalizante, por apontarem que não tinha recursos humanos e nem
físico que garantia um formação eficiente, de qualidade.
Desse modo, as relações de poder que se desenrolam na escola, segundo
Bourdieu (1989) às vezes são inconscientes e subliminares, sob a forma de poder
simbólico e chama a atenção para o seu caráter micro e invisível. Discussões importantes
para analisar a intencionalidades dos conteúdos de Estudos sociais e de História
ministrados na segunda etapa do 1º Grau e nos anos iniciais do Ensino Fundamental II.
No contexto da ditadura militar tudo era possível! Principalmente se fosse para
cercear a população de questionar, pensar, reagir diante da perda de liberdade de
expressar, buscar igualdade de direito social. E nesse sentido, o Estado passou a ser um
aparelho repressor a serviço da ideologia militar. O estudo foi um veículo utilitário para
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efetivar os ideários de superioridade, o liberalismo econômico capitalista, falsa ideia de
nacionalismo fanático que legitimou o regime militar brasileiro.
Durante o período militar, a disciplina de História em seu processo histórico como
componente curricular no Brasil, pode-se dizer que nunca foi vista com “bons olhos”, por
representar uma ameaça a elite dominante principalmente os grupos que compreende de
direita por representar a parcela da sociedade com mais poder de dominação, coerção
sobre os menos favorecidos na sociedade. Sedo motivo de polemicas, debates acalorados
por teóricos, intelectuais, professores, estudantes.
A resistência foi fervorosa durante a ditadura civil-militar (1964-1984),
questionava o objetivo da disciplina de Estudos Sociais, a desvalorização da Disciplina
de História, fragmentação dos currículos as licenciaturas curtas, pedagogia tecnicista, aos
conteúdos dos livros didáticos e paradidáticos, precarização e desvalorização do
profissional da educação, falta de qualidade e eficiência dos cursos técnicos entre outras
inquietações.
Somente mais tarde, metade da década de 1980 com o movimento de
redemocratização brasileira foi que a educação, ou melhor, o ensino de História começa
ser retomado. As críticas referentes aos Estudos Sociais se estenderam para a História no
regime militar promovendo novos desafios a esse ensino (SANTOS, 2011). Já não cabe
mais um ensino pautado em personalidades, fatos e datas. Volta-se para a importância da
incorporação de amplos segmentos sociais na participação ativa de sua história.
Há pesquisas relacionadas às leis que regulamentam a educação no Brasil, mas,
de acordo com as investigações preliminares não foram observadas e tratadas sob o viés
aqui proposto – da comparação, da contradição e da similaridade, enquanto instrumento
de difusão e reprodução ideológica –, sobre a discussão do que é ensinado e sobre os
objetivos dos conteúdos ofertados nas séries entendidas como a base do processo de
formação do indivíduo. Diversos historiadores com diferentes perspectivas argumentam
que a história constitui um processo dinâmico em construção permanente e, portanto,
requer a necessidade de ser reescrita constantemente. Nessa direção, Bezerra (2010, p.
18) complementa essa assertiva ao afirmar que “a História busca desvendar as relações
estabelecidas entre os grupos humanos em diferentes tempos e espaços”.
Entender a complexidade que envolveu os dois momentos históricos da
educação brasileira – décadas de 1970 e 1990 –, tomando por referência os conteúdos
ministrados nas séries que hoje correspondem ao Ensino Fundamental II, durante os anos
de 1972 a 1996 contrapostos aos anos de 1997 a 2019, constitui tarefa desafiadora em
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face do momento político, econômico, social e cultural que o Brasil atravessa sob o
auspício de um governo autointitulado de extrema direita, mas que demanda o nosso total
empenho para incitar a reflexão sobre a importância do sistema educacional e do ensino
de disciplinas importantíssimas para formação geral do indivíduo como a Filosofia, a
Sociologia e a História, fundamental para o “estudo das sociedades humanas no tempo
em que o historiador nunca sai do tempo”, visto que “as grandes ondas de fenômenos
aparentados que atravessam, longitudinalmente, a duração, [exprimem] o momento
humano em que essas correntes se apertam no nó poderoso das consciências” (BLOCH,
2001, p. 135).
No primeiro momento cuidava-se para que implantasse uma ideologia à
disciplina História com a função específica de assegurar a formação de indivíduos
disciplinados. Cidadãos imbuídos de patriotismo voltado para a reprodução da ordem
estabelecida pela ideologia militar.
Já posteriormente, o recorte temporal que consiste no de 1996 pela Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB 9394/96) traz propostas mais
democratizadas para o ensino de História. Passe-se a buscar a formação integral do
educando pautando-se por temáticas relacionadas à vida e experiências cotidianas dos
alunos.
COMCIDERAÇÕES FINAIS

Entendendo que a História é uma construção e que o conhecimento é
historicamente constituído enquanto uma ciência do homem em seu tempo e espaço, com
suas convicções, concepções, visão de mundo e resultado do meio em que vivencia suas
experiências é possível apontar um consenso entre historiadores de que a Historiografia
não constitui um saber acabado, ele é construído seguindo métodos, procedimentos
pertinentes ao ofício do historiador.
Orientados por esta concepção nos disponibilizamos tomados de ampla
convicção de que a proposta aqui apresentada constitui a possibilidade de desenvolver a
construção de um conhecimento sobre a história da educação brasileira que apesar de
explorada anteriormente merece toda a nossa atenção e esforço, pois ainda existem várias
lacunas na relação repressão e liberdade que precisam ser analisadas.
Compreendendo que o poder está centrado na capacidade de fazer imperar um
desejo e a relação de poder se estende para todos os segmentos da sociedade, em especial,
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para a educação (escola) e é acompanhada pelo conhecimento daquele que tem a posse
do poder, isto, isto é, quem tem conhecimento tem o poder, mas, sobretudo, quem tem o
poder detém o conhecimento.
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A HISTÓRIA ORAL COMO ARMA CONTRA O SILENCIAMENTO:
A TRAJETÓRIA DE ALMERINDA FARIAS GAMA, UMA
PIONEIRA DO FEMINISMO BRASILEIRO
Patrícia Cibele S. Tenório446
RESUMO: O objetivo da comunicação será apresentar como a oralidade permitiu a
jornalista e militante feminista Almerinda Farias Gama (18899-1999) construir uma
memória sobre sua atuação no movimento de mulheres nas primeiras décadas do século
XX e também no movimento sindical nos anos de 1930. Embora tenha sido uma mulher
inteiramente ligada ao ofício textual, Almerinda não escreveu sobre sua trajetória e
participação nas lutas coletivas. No entanto, em 1984, Almerinda concedeu um
depoimento de história de vida a Angela de Castro Gomes. Este testemunho é a principal
fonte da minha pesquisa de mestrado realizada no âmbito do Programa de Pós-Graduação
em História da Universidade de Brasília (UnB). Aqui discuto como as fontes de história
oral tem permitido o resgate atores que foram historicamente excluídos, como é o caso de
Almerinda Gama.
Palavras-chave: Oralidade; feminismo, Almerinda Gama

Em outubro de 1934, nas eleições gerais realizadas no Brasil para cargos eletivos
na Câmara Federal, Almerinda Farias Gama (1899-1999), uma datilógrafa, jornalista e
militante feminista apresentava-se ao eleitorado do Distrito Federal como uma candidata
consciente das classes trabalhadoras e representante da intelectualidade feminina. Ela
concorria a uma vaga como deputada federal. Na cédula de votação, uma pequena
descrição de suas propostas:
Lutando pela independência econômica da mulher, pela garantia legal
do trabalhador e pelo ensino obrigatório e gratuito de todos os
brasileiros em todos os graus, Almerinda Farias Gama se recomenda
pelo seu passado e pelo seu presente aos que lhe vão sufragar o nome
(GAMA, 1934).

A plataforma eleitoral de Almerinda sintetiza pontos que foram eixos centrais de sua
vida pública e privada: as lutas contra as opressões de gênero e de classe. Almerinda
esteve envolvida de maneira significativa com o movimento organizado de mulheres na
década de 1930, em especial, nas lutas e formulação de estratégias para a conquista do
sufrágio feminino no Brasil. Ela teve papel importante na construção da cidadania
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feminina e foi precursora da participação da mulher negra no âmbito da política nacional.
Neste momento, como fruto da minha pesquisa de mestrado no Programa de PósGraduação em História na Universidade de Brasília (UnB), trabalho na biografia política
de Almerinda.
Figura 1: Panfleto da campanha eleitoral de Almerinda Farias Gama para o pleito de 14 de
outubro de 1934.

Fonte: CPDOC/FGV

Almerinda Gama foi uma das lideranças da Federação Brasileira Pelo Progresso
Feminino (FBPF), entidade fundada em 1922 que encabeçou a luta sufragista no Brasil.
Em um grupo formado por mulheres brancas de elite, Almerinda era a única mulher negra
e integrante da classe trabalhadora assalariada que fazia parte da alta cúpula da
associação. Além de militante feminista, ela também foi poetisa, musicista e pioneira
entre lideranças femininas no sindicalismo brasileiro. Em 1933, primeiro ano em que
mulheres escolarizadas puderam ir às urnas no Brasil, ela foi a única delegada-eleitora
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entre os 272 representantes de entidades de classe que votaram para escolher deputados
oriundos de sindicatos e associações de classe.
Não é raro que esta foto em que Almerinda deposita seu voto na urna durantes
as eleições classitas de 1933 seja utilizada em livros e textos para ilustrar a conquista do
voto feminino no Brasil sem que se nomeie quem é essa mulher. Isto porque falar sobre
a história das mulheres, é falar sobre os silêncios, os não ditos, porque a história
constantemente se esqueceu das mulheres. Michele Perrot (2005) nos fala que as mulheres
são mais imaginadas do que contadas, como se nós, mulheres, estivéssemos destinadas à
obscuridade da reprodução, como se estivéssemos fora do tempo, ou como ela aponta,
pelo menos fora do acontecimento.
Além dos parlamentares eleitos pelo voto direto da população, o Código
Eleitoral instituía a participação de representantes classistas, eleitos indiretamente por
delegados escolhidos por associações de categorias profissionais. Amerinda Gama foi
uma destas delegadas-eleitoras. Mais do que uma eleitora (e ser uma eleitora na década
de 1930 não era pouca coisa), Almerinda é umas das personagens que lideraram naquele
momento do país a luta coletiva para que as mulheres brasileiras tivessem plenos direitos
políticos e jurídicos. Ela é objeto de minha pesquisa de Mestrado, iniciada em 2018, no
âmbito do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade de Brasília, sob
orientação da professora Teresa Cristina Marques.
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Figura 2: Almerinda Gama esboça um sorriso de satisfação enquanto depoista seu voto
na urna durante eleição de representantes classistas para a Assembléia Nacional Constituinte de
1934.

Fonte: CPDOC- FGV

Almerinda Gama dá nome ao prêmio criado em 2016 pela Secretaria Municipal
de Promoção da Igualdade Racial da Prefeitura de São Paulo para contemplar iniciativas
de comunicação que se destacassem na defesa dos direitos da população negra e tem sido
lembrada como verbete no Dicionário de Mulheres do Brasil, obra organizada por
Schuma Schumaher e Érico Vital Brazil e na Enciclopédia da Diáspora Africana
organizada pelo músico, escritor e pesquisador Nei Lopes, que destaca o fato de
Almerinda ser considerada uma das primeiras mulheres negras na política do Brasil.
Embora tenha certo reconhecimento, sua trajetória é desconhecida e percebe-se
um apagamento de sua atuação e suas memórias nas discussões historiográficas sobre
participação feminina na política brasileira, ou mesmo sobre a história das mulheres no
mundo do trabalho já que Almerinda foi uma sindicalista combativa que fazia parte desde
muito jovem da massa de trabalhadoras mulheres que saiam às ruas diariamente sob
olhares de escrutínio que dos que consideravam imoral que as mulheres vivenciassem a
experiência do trabalho assalariado.
Almerinda Gama nasceu em Maceió, em 1899, e aos oito anos, após a morte do
pai, mudou-se para Belém, onde viveu até 1929. Nesse ano, ela deixa Belém e parte para
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o Rio de Janeiro em busca de melhores condições de trabalho. A essa altura, é uma mulher
viúva passa e a depender de si mesma para se sustentar. Percebe-se, no entanto, que a
entrada no mundo do trabalho não está fundamentada apenas numa necessidade
financeira. Ainda na condição de moça solteira, Almerinda relatava já ter anseios por
independência e demonstrava incômodo em depender economicamente de sua tia Emília
Gama, por quem foi criada.
Não me conformava com aquela vida doméstica que eu levava de
aprender a bordar, a costurar, tocar piano somente, mas ficando sempre
na dependência econômica dela, à espera de um marido pra ficar na
dependência econômica do marido, eu não me conformava nunca com

isso (GAMA, 1984).
No Rio, Almerinda junta-se à Federação Brasileira pelo Progresso Feminino.
Recebida por Bertha Lutz, passa a ser, como ela mesmo afirma, uma “franca atiradora”
do movimento de mulheres. Segundo Teresa Marques (2016), tendo colaborado com
jornais ainda no Pará, Almerinda tornou-se uma espécie de assessora de imprensa da
Federação. Num grupo homogêneo formado por mulheres de elite, oriundas de famílias
abastadas, a alagoana era uma mulher negra, oriunda de família modesta e desde jovem
já ocupava postos de trabalho.
Parte significativa da lembrança pública que existe em torno de Almerinda destaca
o fato de ela ter exercido uma liderança sindical durante a Era Vargas. Durante o Governo
Provisório, há um enquadramento sindical da massa trabalhadora estabelecida pelo
Decreto nº 19.770, a Lei de Sindicalização. Embora fosse um grande contingente de
trabalhadoras em diversos setores, como a da indústria têxtil, escritórios e serviço
doméstico, as mulheres representavam dez vezes menos o número de trabalhadores
homens associados a sindicatos ao final dos anos de 1930 (MARQUES: 2016b, p. 670).
Uma das problemáticas é que “como a atividade ocupacional feminina é posta em
segundo lugar, não há para ela nem motivos e nem tempo para que se dedique
eficazmente, através das organizações sindicais, a melhorar sua posição de barganha no
mercado de trabalho (SAFFIOTI:2013, 98).
Bertha Lutz desafia Almerinda Gama, sua companheira na Federação Pelo
Progresso Feminino, a assumir a criação de um sindicato formado por mulheres. A
estratégia foi pensada a partir do novo Código Eleitoral de 1932 que mudava a
representação política do parlamento, trazendo para a cena política representantes
classistas. A partir deste dispositivo, em 1933, Almerinda participou como delegada
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eleitora na escolha de deputados oriundos de associações de empregados para a
Assembleia Nacional Constituinte. Ela foi a única mulher presente na votação.
No entanto, sua atuação pública extrapolava os limites da FBPF. Seu ardor
combativo também se percebe em sua ajuda a outros sindicatos e associações de
trabalhadores e em sua participação no Partido Socialista Proletário do Brasil até o início
do Estado Novo, quando o governo Vargas determina a dissolução dos partidos políticos.
Para além da atividade política, Almerinda segue com sua militância na imprensa e
também se lança como poeta com o livro Zumbi de 1942.
As memórias da primeira onda feminista e as memórias dos projetos sufragistas
no Brasil estão cristalizadas quase que unicamente na figura de Bertha Lutz, que esteve à
frente da Federação Brasileira Pelo Progresso Feminino (FBPF) fundada em 1922. O
campo político do feminismo é marcado por disputas (inclusive as de memória) e,
costumeiramente, a história tende a esquecer os atores sociais que não pertenceram a
círculos hegemônicos de poder.
A teórica indiana e crítica feminista Gayatri Spivak (2010) em seu texto já bastante
difundido “Pode o subalterno Falar”, nos faz uma provocação sobre o emudecimento do
indivíduo subalterno que tem sua voz sufocada por sistemas de opressão que tentam abolir
o seu próprio ser e sobre a prática recorrente dos intelectuais investigadores que se
colocam sempre como intermediários do outro. Spivack nos lembra que a situação agravase quando o sujeito subalterno é do gênero feminino. Ela fala: “se, no contexto da
produção colonial, o sujeito subalterno não tem história e não pode falar, o sujeito
subalterno feminino está ainda mais profundamente na obscuridade” (SPIVAK, 2010, p.
67). O quadro é ainda mais devastador quando falamos de uma mulher negra e pobre
como Almerinda. Ela encontra-se justamente num lugar em que sistemas de
subordinação, como o racismo, o patriarcado e o capitalismo, sobrepõem-se.
Além dos estigmas de ser uma mulher envolvida com o movimento feminista no
começo do século XX, havia ainda o fato de ser Almerinda uma mulher que caminhava
nas ruas em sua luta diária por sobrevivência, carregando um corpo não-branco em uma
sociedade recém-saída de um modelo escravocrata. Almerinda carrega também o estigma
da escravatura, do que seria, como aponta a historiadora Beatriz Nascimento, “o destino
histórico” de mulheres negras que as colocaria em “empregos cujas relações de trabalho
evocam a mesma dinâmica da escravocracia” (NASCIMENTO:2019,266). São essas
mulheres que também sentem na pele as violências físicas e simbólicas de quem teve seu
corpo objetificado, sexualizado e tratado historicamente como mercadoria. E como
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aponta a socióloga norte-americana Patrícia Collins, “corpos mercadorizados de todos os
tipos se tornam marcadores de status nas hierarquias de classe estabelecidas por raça e
gênero” (COLLINS, 2019, p. 230)
O que Almerinda quer nos falar sobre sua trajetória? E de que maneira ela o faz?
Embora tenha sido uma mulher inteiramente ligada ao ofício textual, Almerinda não
escreveu sobre si. Talvez tenha interiorizado uma autodesvalorização, crendo que sua
trajetória não fosse digna de nenhum registro biográfico. Ou quem sabe tivesse sido
engolida pelas urgências da vida prática, as contas para pagar, na lida de quem dependia
de si mesma para ter algum sustento, tanto que até os 71 anos fazia até três turnos de
trabalho diário com sua máquina de escrever em redações de jornais do Rio de Janeiro.
Ou, quem sabe, para ela, não existisse hierarquia entre escrita e oralidade.
Em 15 de dezembro de 1975, Almerinda escreveu um pequeno artigo para o Jornal
a Província do Pará que em que reivindica, a partir da oralidade, seu lugar como sujeito
da história:
Minha contribuição é oral. É tradição. Aqui e agora a escrevo para
fazer-me ouvir. Invoco pra mim a afirmação do poeta: “E se alguém
duvidava do que ele contava, tornava, prudente. Meninos eu vi!” Sim,
eu sou uma testemunha da história como todo aquele que vive
conscientemente a sua época.”447

A pesquisa biográfica que desenvolvo sobre Almerinda Gama só é possível graças
aos jornais publicados entre os anos de 1930 e 1940 e, principalmente, a entrevista de
história de vida concedida por Almerinda em 1984. Os pesquisadores Angela de Castro
Gomes e Eduardo Stotz ouviram para o projeto “Velhos Militantes” uma série de
trabalhadores que tiveram militância política na Primeira República, entre eles,
Almerinda. Este depoimento está disponível para consulta no Centro de Pesquisa e
Documentação de História Contemporânea do Brasil (CPDOC). Por mais de quatro horas,
Almerinda falou sobre sua família, infância, os postos de trabalho que ocupou e sua
militância na imprensa, na FBPF e no movimento de trabalhadores. A essa altura, era uma
senhora de 84 anos, viúva e sem descendentes, construindo ao narrar a imagem que
gostaria eternizar sobre si mesma para a posteridade. Como aponta Michel Pollack
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(1992:04), “no momento em que as testemunhas oculares sabem que vão desaparecer em
breve, elas querem inscrever suas lembranças contra o esquecimento”.
A história oral tem sido uma importante ferramenta para a história das mulheres.
Como aponta Michele Perrot, “os arquivos privados nos grandes depósitos públicos são
quase exclusivamente os dos grandes homens, empresários, escritores, criadores. Longe
de serem fruto de uma composição do acaso, as fontes tradicionais, são fruto das relações
de poder (PERROT: 2005,14). A oralidade nos permite ter acesso ao saber de homens e
mulheres comuns que podem se reconhecer como sujeitos integrantes do processo
histórico. Para Pollack (1992: 02), “ao privilegiar a análise dos excluídos, dos
marginalizados e das minorias, a história oral ressaltou a importância de memórias
subterrâneas que, como parte integrante das culturas minoritárias e dominadas, se opõem
à “memória oficial”. Sem este testemunho oral de Almerinda, uma pesquisa sobre sua
trajetória estaria quase que inviabilizada
Em seu texto clássico, O narrador: considerações sobre a obra de Nikolai
Leskov, Walter Benjamin (1987a) chega à constatação que, como consequência dos
modos de vida da sociedade capitalista, vivemos o declínio da experiência, assim como
da tradição oral e da arte de narrar. Engolidos pelas demandas do mundo moderno, pela
velocidade e emergência das notícias, pelo apelo ao consumo, perdemos o prazer de narrar
e estamos ocupados demais para ouvir e aprender. O empobrecimento da experiência se
articula com a extinção da tradição de narrar que garantia a transmissão de conselhos dos
mais velhos aos mais jovens. Em Experiência e Pobreza, Benjamin questiona:
De forma concisa, com a autoridade da velhice, em provérbios; de
forma prolixa, com a sua loquacidade, em histórias; às vezes como
narrativas de países longínquos, diante da lareira, contadas a filhos e
netos. — Que foi feito de tudo isso? Quem encontra ainda pessoas que
saibam narrar algo direito? Que moribundos dizem hoje palavras tão
duráveis que possam ser transmitidas de geração em geração? Quem é
ajudado hoje por um provérbio oportuno? Quem tentará, sequer, lidar
com a juventude invocando a experiência?

Quando a arte de contar histórias se torna rara, perde-se também a partilha da
memória das experiências de vida. Ao comentar a obra de Benjamin, Patrícia Lavelle
(2018:275) nos fala sobre as características deste narrador que está em extinção:
A experiência transmissível da tradição é, segundo Benjamin, a fonte a
que recorrem todos os contadores. O senso prático é uma característica
dessa figura cuja autoridade se funda na sabedoria ‘o lado épico da
verdade’. Assim a arte de contar pressupõe a capacidade de aconselhar,
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compreendida como o talento para sugerir uma continuação de uma
história que está se desenvolvendo.

Seguindo os rastros de Almerinda, suspeito que ela era um desses raros indivíduos
para quem a tradição oral a e a narração não se tornaram obsoletas. Há na velha Almerinda
um deleite em compartilhar com outros a sabedoria acumulada, a experiência de toda uma
vida. Vida esta que, segundo Benjamin (1987, 221) “não incluiu apenas sua própria
experiência, mas também uma boa parte da experiência alheia”. Almerinda distribuia
conselhos por onde passava e gostava da troca, de ouvir e ser ouvida. No depoimento de
1984, um conselho: “E digo aos rapazes de hoje que lutem como nós lutamos, até mais
se puderem” (GAMA: 1984:105).
No exercício da memória e da imaginação de Almerinda e de tantas outras que
vieram antes de nós, iluminamos a substância da vida daqueles que aparentemente são
destituídos de interesse histórico, os que não foram resguardados pelas memórias oficiais.
Convidamos as memórias subterrâneas, como definidas por Pollack, a deixarem um lugar
de esquecimento e tomarem o palco da História.
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PARA
PENSAR
O
PATRIMÔNIO
AGROINDUSTRIAL
BRASILEIRO: OS CASOS DAS USINAS DE AÇÚCAR E ÁLCOOL

Rafael Giovanetti Teixeira448
RESUMO: Este artigo tem o objetivo de evidenciar a discussão sobre o patrimônio
agroindustrial brasileiro, enfocado no setor agroindustrial, discutindo dificuldades e
perspectivas para a atuação social nessa frente. O manejo da cana-de-açúcar envolve toda
a história do Brasil. Dos centenários engenhos às recentes usinas, envolveram grande
parte das dinâmicas sociais no campo dos mais de quinhentos anos de história do Brasil.
Os vestígios materiais desse passado vem sendo tratado com maior atenção, não só
considerando os engenhos e sua produção semi artesanal, mas também as modernas
usinas do século passado. O passado agroindustrial brasileiro tem muito a dizer sobre a
história brasileira em várias vertentes. A análise da reestruturação produtiva que o setor
sucroalcooleiro passou durante o século XX diz muito sobre o capitalismo dependente
latino-americano assim como é riquíssimo para a história social do trabalho e para os
estudos do campesinato do Brasil. O patrimônio agroindustrial em suas múltiplas facetas,
representa as transformações econômicas, políticas e sociais latino-americanas e
materializam em ‘pedra e cal’ a história do trabalho. Deste modo, não só enfocado nos
ganhos arquitetônicos, a reestruturação desses imóveis em conjunto com as histórias de
famílias trabalhadoras que atuaram nesse setor são de grande ganho social, de valorização
da memória e da história.
Palavras chave: Memória; Patrimônio Agroindustrial; Trabalho, Reestruturação
Produtiva.
Introdução
O manejo da cana-de-açúcar envolve toda a história do Brasil. Dos centenários
engenhos às recentes usinas, envolveram grande parte das dinâmicas sociais no campo
dos mais de quinhentos anos de história do Brasil. Os vestígios materiais desse passado
vem sendo tratado com maior atenção, não só considerando os engenhos e sua produção
semi artesanal, mas também as modernas usinas do século passado.
O passado agroindustrial brasileiro tem muito a dizer sobre a história brasileira
em várias vertentes. A análise da reestruturação produtiva que o setor sucroalcooleiro
passou durante o século XX diz muito sobre o capitalismo dependente latino-americano
assim como é riquíssimo para a história social do trabalho e para os estudos do
campesinato do Brasil.
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O patrimônio agroindustrial em suas múltiplas facetas, representa as
transformações econômicas, políticas e sociais latino-americanas e materializam em
‘pedra e cal’ a história do trabalho. Deste modo, não só enfocado nos ganhos
arquitetônicos, a reestruturação desses imóveis em conjunto com as histórias de famílias
trabalhadoras que atuaram nesse setor são de grande ganho social, de valorização da
memória e da história.
Este artigo tem o objetivo de evidenciar a discussão sobre o patrimônio
agroindustrial brasileiro, enfocado no setor agroindustrial, discutindo dificuldades e
perspectivas para a atuação social nessa frente.
Patrimônio industrial e agroindustrial
As discussões sobre a valorização e reconhecimento do patrimônio industrial
começaram a partir do pós Segunda Guerra Mundial, principalmente na Inglaterra, pela
destruição de várias fábricas do legado industrial do país. Ligados principalmente ao
desaparecimento das edificações e do seu aproveitamento as mudanças da paisagem
urbana, "apresentaram um impacto direto na percepção que as comunidades faziam desses
espaços industriais, ou seja, o vazio gerou uma reação de reconhecimento de que aquelas
atividades constituíam parte da identidade local" (FERREIRA, 2009: 190).
A Carta de Nizhny Tagil, aprovada em junho de 2003 pelos delegados presentes
na Assembléia Geral do TICCIH (The International Committee for the Conservation of
the Industrial Heritage), organização cujo princípio fundamental é o reconhecimento,
catalogação e preservação do patrimônio industrial mundial. A Carta se remete ao
patrimônio industrial como:
“O patrimônio industrial compreende os vestígios da cultura industrial que
possuem valor histórico, tecnológico, social, arquitetônico ou científico. Estes
vestígios englobam edifícios e maquinaria, oficinas, fábricas, minas e locais de
tratamento e de refinação, entrepostos e armazéns, centros de produção,
transmissão e utilização de energia, meios de transporte e todas as suas estruturas
e infraestruturas, assim como os locais onde se desenvolveram atividades sociais
relacionadas com a indústria, tais como habitações, locais de culto ou de
educação”.

Deste modo, as definições de patrimônio industrial permitem pensá-lo tanto
enquanto patrimônio material, quanto em patrimônio imaterial, em referência a saberes
que foram sendo ultrapassados pelas novas tecnologias e às formas de viver que estavam
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associadas a essas atividades produtivas já em desuso. A autora Maria Letícia Mazzucchi
Ferreira defende que:
“O Patrimônio Industrial se compõe por um conjunto de bens materiais e
imateriais que fazem parte da história industrial, da tecnologia e do mundo do
trabalho. Os marcos físicos da atividade patrimonial vão de objetos, maquinários,
equipamentos, formas produtivas, incorporando saberes, conhecimentos
técnicos, avanços tecnológicos, edifícios industriais, etc." (FERREIRA, 2009:
191)

Importante reforçar o caráter imaterial do patrimônio industrial. Muito além das
edificações que são evidenciadas pelas ações de preservação e restauro, exaltadas pela
monumentalidade dos empreendimentos da burguesia industrial, as histórias dos
trabalhadores/as que compuseram as atividades laborais são frequentemente
negligenciadas frente o avanço de especulação imobiliária e a ineficiência da atuação do
poder público. Como destacam Clarissa Maria Gagliardi e Mônica de Carvalho a
abrangência de alguns projetos internacionais no âmbito do patrimônio industrial.
Muito diferentemente é o que tem sido observado nas experiências
estrangeiras ou mesmo aquelas propostas em convenções internacionais
que apontam para uma ideia de preservação extensiva aos processos
sociais vinculados à produção industrial, abrangendo matrizes de
recursos energéticos, redes de transporte e sítios, estruturas,
equipamentos e paisagens, matérias- primas e documentos, sem contar a
preservação de conjunto representativo da diversidade de memórias
decorrentes das muitas identidades profissionais forjadas ao longo dos
processos de produção e organização do trabalho fabril. (GAGLIARDI E
CARVALHO, 2020: 3)

O desaparecimento das edificações fabris na América Latina, principalmente no
meio urbano, mas também no rural, estão envolvidos nos processos de desindustrialização
e desconcentração industrial, principalmente a partir da década de 1980, com a crise
econômica inflacionária e a ofensiva neoliberalizante na economia, que desregulou o
mercado e acentuou ainda mais desestruturação produtiva.
Recorrendo ainda a Gagliardi e Carvalho (2020), no artigo que trata da disputa
pelo patrimônio industrial na zona leste de São Paulo, as autoras discutem os processo de
reconversão econômica nesta região, principalmente a partir dos anos 2000. Assim como
vários centros industriais pelo mundo, essa região vem sofrendo com um processo de
desindustrialização e desconcentração industrial que afetam toda uma dinâmica social
local. Assim, as autoras:
apesar da reconversão econômica estar em franco processo no país desde
o início do milênio, sobretudo nas metrópoles de perfil industrial como
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São Paulo, ações preservacionistas protetivas do Estado emergem apenas
como reação ao desaparecimento iminente dos galpões industriais
(GAGLIARDI E CARVALHO, 2020: 3).

Afetando indústrias de vários setores, o processo generalizado de reconversão
econômica nas últimas décadas vem gerando o abandono de vários galpões industriais em
bom estado e com possibilidade de reutilização e reconversão. Dos casos estudados pelas
autora entre outros projetos, a apropriação do terreno e edificações da antiga fábrica
Gazarra - que faliu no final de 2003 - para instalação e expansão do campus da
Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) é um excelente exemplo do bom
reaproveitamento do patrimônio industrial, com a preocupação das múltiplas facetas,
materiais e imateriais discutidas e demandadas a nível internacional. Assim como
contribuindo para a reconversão econômica da região que é beneficiada com a presença
da universidade de dos múltiplos setores econômicos que a envolve.
Enfocado no patrimônio agroindustrial brasileiro e especificamente pensando nos
vestígios materiais e imateriais deixados pelo setor sucroalcooleiro, as possibilidades e
desafios também são enormes tendo como norte a políticas públicas que atendam às
populações locais. Há também exemplos de empreendimentos privados nesses locais,
principalmente na área do turismo patrimonial, cultural ou ainda com hotelaria e hotéis
fazenda. Alguns desses exemplos serão tratados mais a diante.
O setor sucroalcooleiro
Os estudos sobre o setor sucroalcooleiro brasileiro são densos e retomam os
princípios da colonização na América Latina (alguns autores). No Brasil, o destaque para
os engenhos do nordeste, desde o século XVII na manufatura semi-artesanal de capadura
e aguardente envolvem, análises sobre a própria manufatura da cana-de-açúcar, assim
como o trabalho empregado para sua realização e as dinâmicas sociais no universo dos
senhores de engenho e trabalhadores, por muito tempo pessoas escravizadas da África.
As mudanças e permanências dessas dinâmicas sociais, do modo de vida e do
trabalho característicos em muitos engenhos no nordeste, mas também no Brasil todo,
fazem parte dos estudos do campesinato brasileiro na história social do trabalho e em
várias outras áreas das ciências sociais e humanas.
As demandas da revolução industrial inglesa promoveram mudanças
significativas nos países da América Latina recém independentes das metrópoles. A
extensiva ampliação das fronteiras agrícolas para a produção de café, principalmente na
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metade do século XIX em São Paulo é um grande exemplo dessas consequências que
cambiaram rapidamente o cenário do trabalho no Brasil.
Do processo de abolição da escravatura ao estímulo a imigração branca europeia
para o trabalho livre presentes nesse século, foram os grandes latifundiários que guiaram
as políticas de expansão da fronteira e a aplicação de sistemas de trabalho singulares no
interior das suas fazendas, como foi o caso do colonato, que persistiu nas fazendas de café
de maior e menor grau até a década de 1960.
O colonato é consequência das ’relações de trabalho que foram historicamente
criadas na própria substituição do trabalhador escravo, […] sem que no final viesse a se
definir um regime de trabalho assalariado nos cafezais” (MARTINS, 1979: 18)
Esse regime de trabalho singular adotado nas lavouras de café por meio de
contratos de trabalho foi sintetizado por Martins (1979) na combinação de três elementos:
“um pagamento fixo em dinheiro pelo trato do cafezal, um pagamento
proporcional em dinheiro pela quantidade de café colhido e produção direta de
alimentos, como meios de vida e como excedentes comercializáveis pelo próprio
trabalhador […]. Além do que o colono não era um trabalhador individual, mas
um trabalhador familiar, modo camponês de trabalhar, estranho ao mundo do
assalariamento e aos requisitos de sua efetivação Martins (1979: 19)”

Martins (1979) sustenta que a impossibilidade de definir o colonato como um
regime de trabalho propriamente capitalista, ou seja, baseado exclusivamente no
pagamento de salários, reside no fato de, nesse regime de trabalho, o colono é responsável
pela produção direta dos seus meios de vida com base no trabalho coletivo familiar. O
autor destaca que tal ordenamento intensificava a exploração do trabalho, ao mesmo
tempo que a obscurecia:
“ […] quanto mais o colono trabalhava para si mesmo - duplicando
a jornada de trabalho [ao produzir seu próprio alimento], subtraindo
os filhos à escola, antecipando a exploração do trabalho infantil,
intensificando o trabalho da mulher por sua absorção nas tarefas do
cafezal [além das atividades domésticas]- mais ele trabalhava para o
fazendeiro” (MARTINS, 1979: 86).
O monopólio da terra instituído pela Lei de Terras de 1850, restringiu o acesso ao
solo à comprovação legal do título de compra, dificultando o acesso a posseiros antigo e
futuros à lei. Essa lei foi pensada pela elite latifundiária para garantir sua hegemonia sobre
suas terras e sobre futuras, discussão já presente no cenário político, como comprova Hall
(2013) ao abordar a família Almeida Prado. Não por acaso a especulação imobiliária em
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São Paulo guiou a expansão da fronteira ao interior das matas, como abordado por Martins
(1979), Mombeig (1989), Stolcke (1986) e vários outros.
O setor sucroalcooleiro sofreu transformações significativas a partir da segunda
metade do século XIX, com exemplos no mundo todo, como nas ilhas britânicas, assim
também na América Latina. O desenvolvimento do maquinário industrial ampliou a
demanda sobre a matéria-prima e consequentemente sobre terras. Assim também, a
utilização de ferrovias nos campos ampliou a capacidade de transporte antes feito por
muares e carros de boi.
Muito bem explicado por Roberta Barros Meira (2007), a atuação do governo
imperial junto ás elites econômicas promoveram a modernização do setor sucroalcooleiro
no Brasil com a implantação de engenhos centrais, buscando concorrer com o mercado
internacional mais competitivo. O estímulo à importação de maquinários industriais por
meio de financiamento a juros baixos foi a porta de entrada da revolução agroindustrial
do setor, culminando com o surgimento e expansão das usinas, principalmente no século
XX, devido ao malogro do plano do imperador.
Em coexistência com as poderosas fazendas de café em São Paulo, os canaviais
foram ganhando espaço frente ao café já no governo imperial, mas também pós crise de
1929 e principalmente após a Segunda Guerra Mundial (Sampaio, 2010). A grande
intervenção estatal no setor por meio do Instituto do Açúcar e do Álcool (IAA)
regulamentou o setor de 1933 a 1991 quando foi extinto pelo governo neoliberal de
Fernando Collor de Melo.
A coexistência e aproximação das lavouras de cana com as fazendas de café deuse também com a utilização do colonato como sistema de trabalho. Permeando os embates
entre fornecedores de cana e proprietários de usina, o IAA tabelou os preços do açúcar e
das canas e controlou a produção das usinas449. Essa atuação também se fez presente nas
esferas trabalhistas.
Acompanhando as reivindicações dos trabalhadores urbanos por direitos
trabalhistas, que garantiram a Consolidação das Leis do Trabalho, o Estatuto da Lavoura
Canavieira aprovado em 1941 e sua legislação subsequente, delimita as condições pelas
quais o colonato seria promovido na cultura da cana, acompanhando um regime de
trabalho já bastante frequente, mesmo que diverso em alguns aspectos, em várias usinas,
como demonstra o trabalho de De Carli (1941) sintetizado por Sampaio (2010).

449 Grande trabalho sobre a atuação do IAA em Tamás Szmrecsányi (1973)
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O processo de reestruturação produtiva450 que o setor sucroalcooleiro passou
durante o século XX foi acompanhado pela concentração de terras pelas usinas para suprir
a demanda industrial. A compra de várias fazendas de todos os tamanhos pelos usineiros
foi frequente, assim como na anexação das colônias e das famílias trabalhadoras
(Sampaio, 2010).
A discussão sobre a extinção do colonato nos canaviais de São Paulo está contida
nas transformações tecnológicas que a industria e o campo passaram e nas reivindicações
de trabalhistas. O Estatuto do Trabalhador Rural aprovado em 1963 e o Estatuto da Terra
em 1964 garantiram vários direitos trabalhistas ao trabalhador rural451.
Os processos junto aos Sindicatos Rurais promoveram ações trabalhistas exigindo
o cumprimento da lei e geraram vários conflitos que se estenderam durante a Ditadura
Cívico Militar Brasileira, de 1964 a 1985. Nesses conflitos, muitas famílias trabalhadoras
foram despejadas das colônias que foram totalmente destruídas em muitos casos,
principalmente nas décadas de 1960 e 1970.
Há casos de usinas que mantiveram suas colônias, conservando principalmente as
casas dos operários da indústrias e dos trabalhadores mais graduados, mas também em
alguns casos de trabalhadores rurais e de funções anexas. Esse êxodo rural forçado inflou
as periferias das cidades e forçou o trabalhador rural ao trabalho volante. Conhecido como
boia-fria, garantia trabalho somente nos períodos de safra, em lavouras distantes das suas
casas, por contratos temporários e com direitos trabalhistas reduzidos. Há vários estudos
sobre essas transformações do trabalho no campo, como Maria Aparecida Moraes Silva
(2000).
O desenvolvimento tecnológico responsável pela reestruturação produtiva do
setor sucroalcooleiro contribuiu para as mudanças nas relações de trabalho e para o fim
do colonato. A utilização de tratores e caminhões para o transporte da cana e de
450 [...] reestruturação não é um processo mecânico ou automático, nem tampouco seus resultados e possibilidades
potenciais são predeterminados. Em sua hierarquia de manifestações, a reestruturação deve ser considerada originária
de e reativa a graves choques nas situações e práticas sociais preexistentes, desencadeadora de uma intensificação de
lutas competitivas pelo controle de forças que configuram a vida material. Assim, ela implica fluxo e transição, posturas
ofensivas e defensivas, e uma mescla complexa e irresoluta de continuidade e mudança. Como tal, a reestruturação se
enquadra entre a reforma parcial e a transformação revolucionária, entre a situação de perfeita normalidade e algo
completamente diferente. Soja (1993,p.194). Para mais perspectivas sobre reestruturação produtiva ler Ricardo Antunes
(2004; 2006; 2010) entre outras obras deste autor.
451 A criação do ETR que estendia as leis trabalhistas aos trabalhadores rurais e regulamentava os sindicatos rurais,
segundo linhas corporativas tradicio- nais, dentre elas, o registro burocrático da unidade sindical pelo Ministério do
Trabalho. Em tese, desde 1943, os trabalhadores rurais haviam adquirido direito a salário mínimo, férias anuais pagas
e aviso prévio, pela CLT, mas estes direitos permaneceram letra morta. O ETR acrescentou alguns elementos
importantes: concessão de indenização por demissão sem justa causa, estabilidade no trabalho, regulamentação do
trabalho da mulher e da criança.
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carregadeiras hidráulicas para o carregamento, reduziu o contingente de trabalhadores
exigidos para as tarefas a partir dos anos 1960. Porém, principalmente a partir dos anos
1990, a colheitadeira mecânica foi a que mais reduziu contingente de trabalhadores
necessários para produção, sendo que o corte de cana exigia milhares de trabalhadores.
O fim da intervenção estatal no setor com a extinção do IAA, fragilizou várias
usinas sucroalcooleiras, promovendo fechamentos durante a década de 1990. As
edificações dos galpões, chaminés, colônias e de prédios anexos se encontram sem
utilização e muitas vezes abandonados nas propriedades particulares. Quando sem uso,
não são consideradas as histórias das famílias trabalhadoras que dedicaram gerações e
anos de suas vidas atuando no setor.
Ruínas, memórias e patrimônio
A história do patrimônio histórico e cultural no Brasil, ancorada no
reconhecimento dos bens materiais, ”de pedra e cal”, e nas políticas nacionalistas da Era
Vargas, esteve centrada no tombamento de edificações que exaltassem a nacionalidade e
a monumentalidade do passado brasileiros. A tríade de apoio ao império - igreja, exército
e elite econômica - compõe grande parte dos bens tombados com igrejas, fortes e casas
grande sendo as maiores expressões dos bens reconhecidos.
O tombamento das casas grandes dos fazendeiros em detrimento das senzalas
abraçando o mito democracia racial brasileira presente nos discursos políticos e
acadêmicos principalmente a partir dos anos 1930, mostram o direcionamento das
políticas de reconhecimento do patrimônio histórico e cultural brasileiro. Enfocadas
principalmente no viés arquitetônico, preservacionista e de restauro, essas políticas
buscaram solidificar a identidade nacional brasileira e apaziguar conflitos de raça e classe
durante o século XX.
Os símbolos da identidade nacional-popular foram fortemente retomados na
ditadura cívico-militar, que se manteve hegemônico até os anos 1980. Os mecanismos de
repressão aplicados pelo regime, como a censura, buscaram desarticular movimentos
culturais populares. “Durante o governo militar, a concepção do patrimônio tornou-se
intimamente entrelaçada à racionalidade econômica […] o entrelaçamento entre
patrimônio e indústria do turismo fortaleceu-se neste período.” (SANTOS, 2013: 223)
A Constituição de 1988 promulgada no processo de redemocratização foi um
grande avanço para o Estado Democrático de Direito, principalmente com o artigo quinto
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que definem as garantias individuais e coletivas dos brasileiros. Contudo, como destaca
o professor e parlamentar constituinte Floristan Fernandes, os grupos de poder atuaram
fortemente para que seus interesses fossem atingidos, segurando vários avanços de direito
social, sendo, segundo este autor a “Constituição Inacabada” (1989).
Nessa mesma linha, Yussef Campos (2019) buscou entender a dinâmica da
formação do conceito de patrimônio na constituinte. Partindo do ponto de vista jurídico,
o processo legiferante de se criar um artigo ou artigos constituintes reflete disputas
políticas, disputas de identidade e principalmente disputa por terras. O centro das suas
atenções nos artigos 216 (sobre o tombamento de sítios quilombolas) e 231 (sobre a
enumeração dos direitos indígenas) versa sobre a divisão da propriedade desses bens no
artigo 68 no ato das posições constitucionais transitórias.
O autor resgata toda artimanha política para essa divisão. Originalmente
vinculados nos anteprojetos, a propriedade das terras acabou sendo separada no texto
final. O poder político e jurídico das posições constitucionais transitórias frente aos
‘artigos pétreos’ é menor e fragiliza o reconhecimento das terras indígenas e quilombolas,
tendo em vista o histórico de disputas e grilagem das terras brasileiras. Outro ponto
importante ressaltado por Campos (2011) é a desvinculação do termo patrimônio cultural
à terra, sendo que o próprio meio ambiente faz parte desse patrimônio, sendo impossível
separá-lo do solo.
E mesmo a função social da propriedade, sendo atendida como direito
fundamental pelo inciso 23 do artigo quinto da Constituição de 1988 e contando ainda
com certo arcabouço jurídico para reconhecimento de posses rurais e urbanas, as terras
indígenas e quilombolas seguem sofrendo ameaças e a concentração fundiária persiste no
novo século XXI.
Ganhos recentes destacados por Myrian Sepúlveda dos Santos envolvem avanços
nas perspectivas sobre patrimônio imaterial e sobre direitos dos povos quilombolas e
indígenas.
[…] no governo Lula houve o rompimento com o discurso oficial […].
Deixou-se de procurar a unificação cultura das regiões e passou-se a
valorizar as diferenças regionais. As demandas de grupos minoritários
obtiveram uma resposta maior do governo. Novas políticas foram criadas
em torno do tema diversidade cultural […]. A partir de 2002, a adoção da
diversidade como estratégia política oficial fortaleceu a luta por direitos
por parte de afrodescendentes e povos indígenas (SANTOS, 2013: 228 229) .
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A propriedade privada é uma questão presente nas discussões sobre patrimônio.
Conservação, restauro, exploração econômica e aproveitamento social são alguns dos
temas explícitos que envolvem o bens com reconhecimento de interesse público, cultural
e histórico.
Enfocando no patrimônio agroindustrial sucroalcooleiro, cabe destacar alguns
exemplos recentes sobre o processo de tombamento de edificações que fizeram parte do
passado. Destaco a Usina Tamoio, que passou pelo processo de reestruturação produtiva
a partir do Engenho Fortaleza a partir de 1917, quando adquirido por Pedro Morganti. Até
a década de 1940, esta usina foi considerada um dos maiores estabelecimentos de São
Paulo (Campagnol, 2008: 250)452, “em 1946, bateu o record continental de produção de
açúcar, transformando-se na maior indústria sucro- alcooleira da América do Sul” (Caires,
1993, p.60).
Abrigando maquinário bastante recente em termos da tecnologia da época, a Usina
Tamoio chegou a contar com três mil trabalhadores e cerca de dez mil moradores em suas
colônias, com aproximadamente mil e quinhentas casas (Campagnol, 2008). Na
conturbada década de 1960 em meio várias reivindicações dos trabalhadores junto ao
sindicato, a greve de 1966 culminou com o esvaziamento e destruição de suas colônias.
Muitas famílias trabalhadoras que não conseguiram ter seu pedaço de terra ou construir
certa poupança, dispostas apenas da venda da sua força de trabalho, foram empurradas
para as periferias das grandes cidades. As terras que pertenciam à usina também passaram
por um processo de reforma agrária e conta com o Assentamento Bela Vista do Chimarro
pelo MST.
A Igreja São Pedro, ”o maior símbolo do poder do grupo usineiro, foi erigida pelos
filhos de Pedro Morganti, em sua homenagem, após a morte dele em 1941” segue em
destaque pela prefeitura da cidade de Araraquara e por parta de sociedade civil para ser
reconhecida como patrimônio histórico.
O Engenho Central de Piracicaba, acompanhando o desastre atual que atingiu o
patrimônio histórico e cultural brasileiros com o incêndio em dezembro de 2018, também
foi comprometido pelas chamas em julho de 2020453. O processo de tombamento feito
452 Belo trabalho realizado por Gabriela Campagnol (2008: 9) , que compilou o estudo de várias usinas e de seus
núcleos habitacionais no Brasil em sua tese buscando “desvendar a ação do poder privado, no caso as usinas de açúcar,
na construção do território. Paralelamente, analisa as origens dessa ação, a difusão da prática e o processo de desmonte
e abandono que vem ocorrendo. Aborda, ainda, como conseqüência destas transformações, questões vinculadas ao
patrimônio industrial”.
453
https://revistagloborural.globo.com/Noticias/Cultura/noticia/2020/07/patrimonio-agroindustrial-brasileiroengenho-central-e-restaurado-apos-incendio.html <Acesso em 24/09/2020>
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pelo CONDEPHAAT, inciado em 2010 foi finalizado em 2014454. Implantado pelo
governo imperial em 1881, “em 1899, foi adquirido pela empresa francesa Societé dês
Sucreries Brésiliennes e, no decorrer do século XX, adaptou-se à “era das usinas”.
Pertenceu à UBASA (Usinas Brasileiras de Açúcar S. A), sendo desativado em 1974”455.
Sobre a Destilaria Central de Lençóis Paulista:
A Destilaria Central de Lençóis Paulista foi construída pelo Instituto do
Açúcar e do Álcool (IAA), em terras adquiridas de Francisco Campello,
objetivando suprir a falta de combustível. Inaugurada em 1943, dois anos
depois já se encontrava desativada. Em 1971, através de um contrato de
locação entre o IAA e a Cooperativa dos Produtores de Aguardente de
Cana do Estado de São Paulo, voltou a funcionar, por pouco tempo,
ficando a partir de então definitivamente abandonada. O conjunto de
edificações da destilaria se compõe de uma torre com 25 metros de altura,
em que se encontravam instaladas as colunas de retificação, um pavilhão
destinado às atividades administrativas, grandes armazéns utilizados
como depósitos de materiais e equipamentos e, ainda, sete imóveis
destinados para residência de seus funcionários. O tombamento incluiu
toda a área construída, equipamentos e área verde.456

Tombada em 1989 pelo CONDEPHAAT, mantém-se na fase de projeto de
reestruturação para atender o Centro Municipal de Formação Profissional Prefeito Ideval
Paccola. O projeto prevê o restauro e a construção de edificações anexas, buscando não
destoar da arquitetura original457.
Dos exemplos de patrimônio agroindustrial brasileiro e de alguns outros mais
gerais que envolvem núcleos fabris, o processo de reutilização dos espaços e edificações
permitem inúmeras possibilidades e estão permeadas por disputas políticas e de interesses
individuais e coletivos. Além da clara necessidade de investimento, principalmente
público, mas também com interesses do setor empresarial, entraves burocráticos e de
propriedade privada estão muitas vezes presentes.
Há várias edificações desativadas que compunham o universo usineiro, muitos
deles em ruínas, no interior do Estado de São Paulo e das várias outras regiões que
abrigaram, ou ainda abrigam, atividades do setor sucroalcooleiro. Além da ‘pedra e cal’

454Artigo 1º. Fica tombado como bem cultural de interesse histórico, arquitetônico, artístico, turístico e ambiental o
Engenho Central de Piracicaba, área formada por edificações e remanescentes da antiga Societé de Sucréries
Brésiliènnes, contidas na área delimitada conforme descrição a seguir

455 http://condephaat.sp.gov.br/benstombados/engenho-central/# <Acesso em 24/09/2020>
456

http://condephaat.sp.gov.br/benstombados/copia-modelo-nome-do-bem-tombado-copia-13/ <Acesso em
24/09/2020>
457
https://2smc.arq.br/projeto/restauro-da-destilaria-central-de-lencois-paulista/#project-description <Acesso
em 24/09/2020>
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edificados, as histórias dos trabalhadores/as que aturam nesse setor, muitos deles por
gerações, seguem presentes em suas memórias e histórias de vida individual e familiar.
José Souza Martins (2001) expôs o débito que as ciências sociais tem com o
trabalhador rural brasileiro, que o tratou como ultrapassado, como âncora do progresso e
da modernização do campo. O êxodo migratório rural que deslocou milhões de famílias
trabalhadoras do campo, principalmente na segunda metade do século XX, inflou as
periferias das grandes cidades capitais e se dissipou pelos interiores das províncias do
Brasil.
Defendo que o retorno a “origem da roça” do passado dessas pessoas e de suas
famílias, sejam considerados com fonte privilegiada para o registro da história do trabalho
e do estudo sobre o capitalismo dependente agroindustrial brasileiro. Em consonância
com Martins, no processo de crítica pela historiografia dos estudos sociais sobre o mundo
do trabalho rural, resgatar essa lacuna dos estudos sobre os trabalhadores rurais
poderá contribuir para melhorar a qualidade de vida das populações rurais e
recuperar a dimensão crítica da tradição sociológica, se puder ver-se criticamente
na relação investigativa e na relação educativa com as populações que estuda. Se
abrir mão de suas certezas para assimilar as incertezas que ajudou a disseminar e
fazer dessas incertezas uma mediação cognitiva essencial na relação entre a teoria
e a prática (MARTINS, 2001: 36).

A desigualdade social e a pobreza provenientes da revolução agroindustrial
brasileira fazem parte da concentração fundiária histórica do Brasil, compondo a estrutura
do capitalismo dependente latino-americano.
Essa estrutura se mantém desde as grandes fazendas coloniais canavieiras às
fazendas de café e das usinas do império e da república. Envolve os processos de
reestruturação produtiva pela modernização tecnológica no campo e nas indústrias.
Também fazem parte as grandes reivindicações trabalhistas presentes em todo o período,
sendo uma lacuna na história do trabalho brasileiro.
As redes sociais propiciaram o contato com várias comunidades virtuais desses
tempos passados458. Geridas pelos próprios atores da sua história, aglutinam fotos,
memórias e causos do campo, saudando muitas vezes um passado interrompido
bruscamente. Comunidades virtuais de trabalhadores que saúdam o tempo no campo em
contraste com vida na cidade.

458. Assim como outras indústrias em outros setores produtivos.
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Essa capilarização permitida pela internet envolvem milhares de pessoas. Esse
também é o caso das comunidades remanescentes das usinas, que residem em várias
regiões do Brasil. Restrinjo o caso para meu objeto de pesquisa, a Usina Açucareira
Paredão, que é a fonte de tal reflexão. Localizada na cidade de Oriente, centro Oeste
Paulista, cerca de quinhentos quilômetros de São Paulo, a Usina compôs todo processo
da revolução agroindustrial brasileira, sendo as florestas da região habitadas pelos índios
Caingangue até o começo do século XX459.
Colonizada pela marcha neobandeirante460 para o oeste paulista pelas fazendas de
café, a região também abrigou a Usina Açucareira Paredão, desmembrada da Fazenda
Paredão na década de 1930, propriedade produtora de café do suíço Max Wirth. Da
derrubada das matas à implantação e desenvolvimento da agroindústria local, essa região
compôs o desenvolvimento e a decadência do capitalismo dependente brasileiro461
Abrigou em suas colônias cerca de duas mil pessoas até 1991, ano em que entrou
em processo de concordata. Fragilizada economicamente após grandes investimento na
década de 1980, sofreu com a desestabilização do setor com o fim do IAA pelo governo
Collor. Com o encerramento das atividades se deu em 1993, as edificações seguem na
propriedade com certo grau de preservação, sem sinais de depredação, sofrendo com o
tempo. Ainda não há nenhum processo de tombamento das edificações e o
reconhecimento das histórias dos trabalhadores vem sendo feito por Teixeira (2017, 2018,
2019 e 2019a). Em 2020, toda a propriedade foi vendida para o capital chinês, para
plantação de eucalipto, manufaturado em celulose pelo mesmo grupo financeiro em
Lençóis Paulista462.
As gerações das famílias trabalhadoras que participaram desse processo
‘civilizatório’ e de transformação da revolução agroindustrial brasileira de diferentes
maneiras seguem presentes em muitas fotos, registros escritos e memórias individuais e
coletivas. Não sendo um caso isolado, por mais específico que seja, as histórias das
famílias trabalhadoras rurais que passaram pelo desterro, compõe a história do Brasil, da

459

Sobre o processo de colonização sobre os povos Kaingang: Darcy Ribeiro (1982), Monbeig (1989) e
http://portalkaingang.org/index_povo_1default.htm <Acesso em 24/09/2020>
460
O artigo de José Henrique Rollo Gonçalves, disponível em: http://livros01.livrosgratis.com.br/pg000025.pdf
<Acesso em 24/09/2020>, brinda uma boa discussão e sobre como o geógrafo francês Pierre Monbeig

elaborou a temática da psicologia bandeirante, por ele considerada um componente fundamental da
formação das zonas de colonização paulistas e paranaenses, nos anos 30 e 40.
461
Um excelente compilado das teorias da dependência brasileira e defesa da teoria marxista da dependência em
Bichir (2012)
462
https://exame.com/negocios/grupo-lwart-vende-lwarcel-celulose-para-rge-de-singapura/ <Acesso em
24/09/2020>
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sua desigualdade social e da sua pobreza. Marcadas nas suas memórias e em documentos
pessoas, são a oportunidade para compreensão do passado recente, para situar o presente
e para planejar as expectativas sobre o futuro463.
Destaco por fim o trabalho de Denise Fernandes Geribello (2018), que tem como
objeto a Usina de Itatinga, uma pequena central hidrelétrica centenária situada em
Bertioga, São Paulo, incluindo no debate o lugar do patrimônio industrial em operação
no campo da preservação do patrimônio cultural. Assim também, considerando o
patrimonio agroindustrial sucroalcooleiro, as memórias ainda existentes dos
remanescentes das usinas são fonte privilegiada tanto para conhecer as formas como eram
desempenhados os ofícios, como suas histórias e a história dos trabalhadores rurais
brasileiros.
Conclusão
As perspectivas do patrimônio agroindustrial brasileiro não devem ser pensados
apenas pela iminência de destruição das suas edificações ou do passado, mas pelo que
pode ser construído com ele para o futuro. O reconhecimento desse patrimônio envolve
não só fatores de aproveitamento econômico, mas também social ao envolver a
comunidade nos processos de reconhecimento, assim como pela destinação social do qual
pode ser aplicado.
Assim também pela compreensão da história do trabalho nesses recente vestígios
do capitalismo agroindustrial brasileiro, as perspectivas sobre o futuro do trabalho no
Brasil são abertas para além do trabalho urbano assalariado na busca por modos de vida
mais sustentáveis para a classe trabalhadora.
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A CRÍTICA DE DARCY RIBEIRO AO PENSAMENTO DE
GILBERTO FREYRE: UMA ANÁLISE DO CONCEITO DE
TRANSFIGURAÇÃO ÉTNICA
Rafael Gomes Nogueira Pereira464

RESUMO: O presente trabalho tem por objetivo rastrear a crítica de Darcy Ribeiro ao
pensamento de Gilberto Freyre a partir do conceito de Transfiguração Étnica. Para isso,
desenvolvemos uma rápida consideração sobre a matriz explicativa freyriana, pautada
na questão da miscigenação racial e em como ela reorientou a perspectiva analítica dos
estudos da brasilidade por um novo caminho. Logo em seguida, apresentamos a crítica
darcyaniana ao pensamento de Freyre a partir do conceito de Transfiguração étnica, onde
o antropólogo mineiro tentou apontar os equívocos teóricos de seu contemporâneo.
Nossa argumentação consiste em demonstrar como, pela falta de um método claro e de
uma abordagem estrutural, Freyre teria incorrido em uma narrativa saudosista do nosso
passado açucareiro e numa interpretação do Brasil que estivesse centrada em uma visão
de mundo reacionária.
Palavras-chave: Darcy Ribeiro, Gilberto Freyre, Transfiguração Étnica

I. Introdução
O presente texto pretende avaliar as críticas de Darcy Ribeiro ao pensamento de
Gilberto Freyre. Essa relação teórica começou a ser registrada a partir da publicação do
prefácio de Casa Grande & Senzala, escrito por Ribeiro na edição venezuelana de 1974.
A narrativa freyriana teve o mérito de ser pioneira na tentativa de reconciliar o Brasil
com seu passado colonial português por meio da ideia de miscigenação, mas o fez sob
o ponto de vista do senhorio do engenho. Isso teria impregnado sua obra de um certo
reacionarismo patriarcalista, o que fez dela um manifesto saudosista dos tempos do
açúcar e da escravidão. Freyre teria ignorado as reais condições dos escravos no período
colonial, criando a visão de um passado brasileiro ausente de conflitos e opressões, onde
os antagonismos teriam se equilibrado em um estado harmônico. Como forma de
corrigir os equívocos freyrianos, Darcy Ribeiro propôs o conceito de Transfiguração
Étnica, reinserindo a dimensão do conflito e da contradição no processo de
miscigenação brasileiro.
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Nossa argumentação foi dividida em duas partes. Primeiramente, nos
concentramos em apontar os elementos constitutivos do raciocínio de Freyre sobre a
mestiçagem. A partir de Casa Grande & Senzala, temos um novo modelo interpretativo
sobre a história do Brasil, tomando a mestiçagem entre portugueses, africanos e
indígenas como o caminho que tornou possível a vida nos trópicos e a formação do
brasileiro. Gilberto Freyre tomou a mestiçagem como a base de uma civilização
aperfeiçoada e adaptada para as zonas tropicais, exaltando a figura do mestiço e se
contrapondo às ideologias racistas que marcaram a passagem do século XIX para o
século XX. Mesmo tendo empreendido uma mudança considerável nos panoramas
historiográfico e antropológico ao analisar a formação brasileira pela perspectiva do
culturalismo, e não pela raciologia, Freyre construiu uma narrativa aristocrática pautada
no ponto de vista da fidalguia portuguesa e no esquecimento da real condição dos
indígenas e africanos nos tempos coloniais. A positivação da mestiçagem incorreu no
apagamento do genocídio indígena e na exploração da mão de obra escrava. Diante
desse quadro, Darcy Ribeiro desenvolveu seu conceito de Transfiguração Étnica,
tentando mostrar que o hibridismo desencadeado no período colonial nada teve de
harmônico. Nossas considerações sobre o pensamento de Gilberto Freyre não
intencionam abarcar todas as esferas do seu pensamento, mas apenas apresentar alguns
pontos específicos que permitam ao leitor uma melhor compreensão da crítica
darcyaniana acerca do problema da mestiçagem. No decorrer do texto, colocamos notas
e comentários que possam auxiliar uma leitura mais aprofundada de temas que, devido
aos propósitos desse trabalho, não poderemos abordar diretamente.
Na segunda parte, dedicamo-nos a uma análise do conceito de Transfiguração
Étnica como uma crítica ao pensamento de Gilberto Freyre. Darcy Ribeiro tentou
resgatar a dimensão do conflito e da violência que marcaram a colonização portuguesa,
mostrando que, ao contrário do idealismo freyriano, a mestiçagem foi um processo de
adaptação à hostilidade sofrida pelos povos indígenas e africanos. Além de uma visão
conservadora de nosso passado escravista, o pensamento de Freyre era destituído de um
método sociológico preciso, levando-o a escrever uma obra de grande teor estético, mas
ausente de uma reflexão contundente e precisa sobre o período colonial brasileiro. Era
necessário corrigir isso introduzindo uma reflexão teórico-metodológica que, para
Ribeiro, foi possibilitada pelo evolucionismo sociocultural e por uma perspectiva
dialética que ressaltasse as contradições do processo histórico. A perspectiva
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evolucionária do antropólogo mineiro tratou o problema da miscigenação a partir do
contato entre formas sociais situadas em polos evolutivos distintos, gerando um
processo de resistência por parte das populações arcaicas que, para sobreviver ao
comportamento hostil de grupos humanos avançados na escala evolutiva, são obrigados
a transformar sua cultura para impedir sua diluição frente aos invasores. O pensamento
darcyniano criticou a abordagem de Gilberto Freyre a partir de uma perspectiva calcada
no evolucionismo e na dialética marxista, propondo o conceito de Transfiguração Étnica
como um mecanismo teórico de correção da narrativa saudosista do ensaísta
pernambucano.

II. Considerações preliminares sobre o problema da miscigenação em
Gilberto Freyre
Gilberto Freyre (1900-1987) foi um intelectual que marcou época. Em 1933,
ano da publicação de Casa Grande & Senzala, o autor ganhou notoriedade pela
interpretação inovadora daquilo que concernia a formação brasileira. Como apontou
Gilberto Vasconcellos (2015), Darcy Ribeiro reconheceu em Freyre o mérito de ter
construído a obra mais importante da cultura brasileira até então. Isso, pois o livro se
propôs a desenvolver uma interpretação de nossa história que não fosse calcada em
teses raciológicas, como aquelas que surgiram no século XIX465. Gilberto Freyre, que
havia sido aluno de Franz Boas466 nos anos que passou na Universidade de Colúmbia
(OLIVEIRA, 2019, p. 540), absorveu de seu mestre a necessidade de estudar os
fenômenos sociais à luz da análise cultural. Assim, Casa Grande & Senzala buscou
explicitar a formação brasileira por meio das diversas matrizes étnicas que foram
colocadas em contato a partir da colonização ibérica no século XVI. Para isso, ele não
só mobilizou o arsenal metodológico da antropologia, mas também fez uso de fontes
históricas das mais variadas. O autor leu desde cartas pessoais até documentos
cartoriais, o que o permitiu construir uma narrativa inovadora acerca da vida privada na
colônia a partir da análise do engenho de açúcar (PALLARES-BURKE, 2001, p. 33).
Apesar dos grandes méritos metodológicos e estilísticos, a obra possui um grande

465João Azevedo Fernandes (2004, p. 158) chamou a atenção para o fato de que, na virada do século XIX
para o XX, houve uma abordagem pessimista acerca da questão da miscigenação. A mestiçagem foi tratada,
como no caso de Oliveira Viana, como a razão do nosso subdesenvolvimento e do nosso atraso. Foi Gilberto
Freyre que, primeiramente, tratou a miscigenação como um elemento positivo da cultura brasileira.
466A relação de Freyre e Boas foi discutida por Pallares-Burke (2005).
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entrave em sua argumentação devido a sua negligência frente aos conflitos sangrentos
que marcaram nosso passado colonial. Como registrou Jessé de Sousa, há

Uma concordância de Boas no aspecto que sempre foi, para Freyre, o
aspecto mais conspícuo da formação brasileira: o sincretismo cultural,
uma combinação entre Europa e África que logrou produzir uma
sociedade singular, não redutível a nenhum dos termos que haviam
participado originalmente da sua formação. Importante para nossos
propósitos, no entanto, é a circunstância de que é precisamente a
herança cultural moura na forma da escravidão, que parece ter sido o
elemento decisivo da singularidade da sociedade escravocrata colonial
e, portanto, da semente futura da sociedade brasileira (SOUSA, 2000,
p. 79).

Freyre apontou que fomos formados de um profundo sincretismo cultural
propiciado pelo contato entre indígenas, europeus e africanos. Por meio da mestiçagem,
os elementos aparentemente antagônicos de nossas matrizes étnicas se conformaram
em uma forma social equilibrada. O hibridismo, que nas teses raciológicas era visto
como a barreira do desenvolvimento de uma nação plenamente organizada, tornou-se a
via formativa de um povo próprio para a vida nos trópicos. A mestiçagem deixou de ser
a mácula da história brasileira para se tornar, com a publicação de Casa Grande &
Senzala, uma “harmoniosa interação de forças diversas” (VALLE, 2017, p. 147).
Como foi posto por Sérgio Tavaloro (2013) e Elide Rugai Bastos (2006), o
pernambucano modificou a forma de compreender o conceito de raça, tomando-a não
como uma essência em si mesma que bastaria para determinar o destino de um povo,
mas como um processo adaptativo dos seres humanos com o meio em que viviam. A
definição de raça no pensamento freyriano não estava vinculada a uma concepção
biologicista, mas era tomada como um constructo cultural produzido pela necessidade
de adaptação entre o indivíduo e seu meio. Gilberto Freyre apontou a mestiçagem como
o caminho que tornou possível a colonização portuguesa e que criou um tipo humano
específico para os trópicos, superando toda a resistência que a fauna e a flora nativa
impunham. Desse modo, ele não só discordou e combateu as teorias racistas elaboradas
antes da “geração de 1930”467, mas positivou a mestiçagem como nosso melhor legado.
O ensaísta viu na miscigenação um caráter de boa convivência de nossas matrizes
étnicas, promovendo “um golpe de misericórdia na imagem de incompatibilidade

467Essa terminologia foi tirada de Tavaloro (2013, p. 287). Ela faz referência ao conjunto de intelectuais
que, como Oliveira Viana, viram nas teorias raciais o motivo da degeneração brasileira e nosso atraso
econômico e social.
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biológica do negro e do indígena à civilização’” (TAVALORO, 2013, p. 289). Mais
ainda,
Bem sabemos que à recusa do status de sujeitos plenos aos segmentos
não brancos da população brasileira, compartilhada por parte
substantiva e influente de nossa intelectualidade durante o século XIX
e início do XX, nas mais diversas matrizes (Schwarcz, 1993), Freyre
respondeu com um argumento radical: a cultura negra africana teria
sido a principal alavanca civilizadora da sociedade brasileira, graças à
sua superioridade em relação não só à [cultura] dos indígenas como à
da grande maioria dos colonos brancos [Freyre, 2000a, p. 357]
(TAVALORO 2013, p. 290).

Segundo Freyre, a cultura africana foi o veículo civilizacional responsável por
formar uma sociedade lusotropical e torná-la a primeira civilização moderna nos
trópicos (TAVALORO, 2013). Esse núcleo societário, que outrora se organizou em
torno do latifúndio monocultor e do trabalho escravo, teve seus antagonismos sociais
encurtados pelo hibridismo que marcou todo o período colonial. Tomemos o argumento
do próprio autor:
A miscigenação que largamente se praticou aqui se corrigiu a distância
social que doutro modo se teria conservado enorme entre a casa-grande
e a mata tropical; entre a casa-grande e a senzala. O que a monocultura
latifundiária e escravocrata realizou no sentido de aristocratização,
extremando a sociedade brasileira em senhores e escravos, com uma
rala e insignificante lambujem de gente livre sanduichada entre os
extremos antagônicos, foi em grande parte contrariado pelos efeitos
sociais da miscigenação (FREYRE, 1933, p. 13).

Ao mesmo tempo em que desenvolveu uma verdadeira “revolução cultural”
(TAVALORO, 2013, p. 292) nos campos sociológico e literário, Freyre incorreu em
uma argumentação dualista: o autor desenvolveu uma narrativa que privilegiou a classe
senhorial em prol das camadas subalternas, levando-o a negligenciar a violência e o
sangue que marcaram a ação colonizadora lusitana. A ausência de uma descrição
detalhada dos intensos conflitos e revoltas que marcaram os séculos iniciais de nossa
história levaram Freyre a ensejar um elogio à mestiçagem que fundou as bases da
ideologia da democracia racial, retomando uma “visão rósea da colonização
portuguesa”468. Segundo Ribeiro, o argumento freyriano era destituído de uma
coerência argumentativa que foi compensada por uma retórica conservadora e adornos

468Referência retirada de Fernandes (2004, p. 159).
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literários469, causando um apagamento dos conflitos. Nosso passado não era “uma
pintura vigorosamente híbrida” gestada pela confluência da cultura portuguesa,
indígena e africana (FREYRE, 2010, p. 69). Ao contrário de uma harmonia mestiça,
Darcy Ribeiro denunciou o genocídio dos povos indígenas e o sangue derramado de
escravos africanos para abastecer a cobiça da metrópole. Faltava nas páginas de Freyre
assinalar a “rebeldia dos escravos”, o medo e a preocupação obsessiva que “tiveram as
classes dominantes pela manutenção da ordem” (RIBEIRO, 2015c, p. 21),
demonstrando, ao cabo e ao largo, que nunca houve um equilíbrio de raças. No lugar
do conformismo passadista de Freyre, Darcy colocou:

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. Nessa luta, índios foram dizimados e negros foram
chacinados aos milhões, sempre vencidos e integrados nos plantéis de
escravos (RIBEIRO, 2015c, p, 21).

A identidade nacional defendida por Freyre foi pautada em uma valorização
afirmativa da mestiçagem. Nossa formação histórica era tão extraordinária e inovadora,
que não condizia com o “pessimismo raciológico da virada do século”470. A mistura
racial, geradora de uma “cria mestiça”471, tornou possível uma civilização tropical que
teve sua harmonia produzida por seus próprios antagonismos. A colonização brasileira
foi fruto de um esforço civilizador que rompeu os limites físicos e geográficos das terras
atlânticas, constituindo uma realidade pautada na agricultura latifundiarista, no
patriarcalismo e na escravidão. Tudo isso, apontou Freyre (1933, p. 56), criou a primeira
civilização moderna nos trópicos. O argumento freyriano se pautou em uma “operação
para desvendar o engano da superfície de um fenômeno, que é o fenômeno racial”,
combatendo as interpretações sociológicas que viram na hibridização o motivo de nosso
atraso e de nossa penúria (MELO, 2009, p. 284). Foi nessa esteira argumentativa se que
Darcy Ribeiro se situou:
Darcy Ribeiro, após os anos 50, sempre adotara suas teorias, pois lhe
fornecia o ingrediente principal para se forjar um “tipo ideal”
terceiromundista, mulato, expressão maior da hibridização, colocando
469Essa linha de raciocínio é defendida por Luiz Costa Lima (1989). Segundo o crítico literário, Gilberto
Freyre sustentou um discurso calcado em aspectos literários, que acabou por desenvolver uma narrativa de
caráter conservador, justificando a visão senhorial.
470Referência retirada de Fernandes (2004, p. 159). O autor se refere à passagem do século XIX e XX.
471A expressão foi retirada de Freyre (1933, p. 47).
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em foco “algumas felizes predisposições de raça’, para usarmos a
expressão muito estranha de Gilberto [CG&S, p.17] (MOTA, 2001, p.
175).

Os ajustes e reelaborações do edifício intelectual de Gilberto Freyre deveriam
corrigir a “armadilha retórica” que encobriu as “incoerências analíticas, bem como a
ideologia conservadora” (PEREIRA, 2014, p.111). A crítica de Darcy Ribeiro veio por
meio da ideia de Transfiguração Étnica, desenvolvida na década de 1950. O conceito
tinha por objetivo mostrar que as transformações culturais sofridas pelos povos
indígenas e pelos africanos não foram harmônicas, mas desencadeadas por processo que
envolveu grande violência. Ribeiro desejou reorganizar o argumento freyriano em três
pontos específicos: a visão conservadora de sua narrativa que ignorou o sangue
derramado por indígenas e africanos, a ausência de um método sociológico pré-definido
e, por último, a ausência de grandes eventos explicativos (VASCONCELLOS, 2015, p.
224). Vejamos com isso operou no plano teórico.

III. O conceito de Transfiguração Étnica em Darcy Ribeiro: uma crítica a
Gilberto Freyre
O conceito de Transfiguração Étnica foi desenvolvido por Darcy Ribeiro nos
anos em que integrou o grupo de pesquisadores da UNESCO, ocasião em que se
dedicou à compreensão das relações étnico-raciais no Brasil. Concentrando-se nos
estudos dos povos indígenas, o antropólogo concluiu que:

Foi nessa base de observações diretas e em toda bibliografia pertinente,
bem como na vasta documentação que me foi acessível, que propus o
conceito de transfiguração étnica, ou seja, a compreensão de que as
culturas são imperativamente transformadoras no confronto umas com
as outras. Especificamente no caso dos povos indígenas com a
civilização (RIBEIRO, 2012, p. 174).

A cultura se transformou pelo conflito. Os índios, assim como os africanos,
tiveram que modificar seus costumes e tradições por uma pressão externa produzida
pelo colonizador português, feita por meio da violência física e simbólica. O contato
entre essas três matrizes culturais gerou uma mescla híbrida e de caráter completamente
inovador, nunca visto em outro povo. Os brasileiros, classificados por Ribeiro (1978, p.
70) como uma species-novae, foram formados pela miscigenação da cultura indígena,
portuguesa e africana que, ao longo de todo o processo histórico colonial, foram postas
em confronto e oposições, não em uma dinâmica harmônica e equilibrada como havia
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afirmando Freyre (1933, p. 46). O ensaísta pernambucano, naquilo que concerniu o
entendimento de Darcy Ribeiro, escreveu uma narrativa saudosista e conservadora, que
tomou a família patriarcal e a aristocracia do açúcar como a real memória do passado
brasileiro, ignorando a memória do genocídio dos povos indígenas e africanos. Assim,
a narrativa de Casa Grande & Senzala tomou a mistura racial como o encontro
fundacional da nação brasileira, lembrando o legado do colonizador – com sua
exaltação lusitana-, e esquecendo a real condição dos grupos étnicos que foram
explorados nos campos do Nordeste açucareiro:

É importante ressaltar que tal política da memória subjaz ao argumento
central de Casa grande & Senzala no qual Freyre celebra a mistura
racial e o encontro fundante da nação brasileira entre colonizador
português e escravo africano. A própria confecção de tal narrativa
nacional depende também de uma série de esquecimentos e lembranças.
Ao defender as disposições flexíveis e pragmáticas do colonizador
lusitano, Freyre sugere que a mistura de raças foi um fruto de um
impulso teleológico do português em construir uma sociedade mais
flexível e porosa na sua dinâmica racial (MELO, 2009, p. 283).

A narrativa freyriana incorreu na exaltação do colonizador lusitano e em sua
capacidade plástica de adaptação. O autor teria privilegiado a perspectiva da família
patriarcal e deixou de lado “a mãe pobre do povão, mãe parideira dos filhos pretos,
brancos e mestiços com vários pais, os filhos do Brasil-massa” (VASCONCELLOS,
2015, p. 224). Gilberto Freyre teria, portanto, idealizado o passado brasileiro, dando
predileção às memórias dos fidalgos portugueses que comandavam os engenhos de
açúcar no Nordeste, negligenciando a herança e a história daqueles que, como força de
trabalho, viram suas vidas e sua humanidade sendo gastas nas moendas do açúcar. No
lugar de uma organização social onde os conflitos foram se harmonizando pelos
próprios antagonismos, Darcy Ribeiro se concentrou em relatar e detectar o abismo que
sempre separou os estratos sociais do período colonial, demostrando que não houve
modus vivendi472 brasileiro pautado na superação dos conflitos. O que existiu foi a
construção de uma sociedade marcada pelo conflito e pela contradição, onde o branco
colonizador travou uma guerra no campo biológico e bacteriológico contra as
populações nativas473 e contra os africanos que chegaram nos navios negreiros.

472Referência retirada de Ribeiro (2015c, p. 20).
473Referência retirada de Ribeiro (2015c, p. 25).
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Darcy Ribeiro propôs seu conceito de Transfiguração Étnica para mostrar a
dimensão da violência e da crueldade que marcaram a vida dos índios e dos escravos.
Freyre havia contribuído para redimir nosso passado de povo mulato, mas se mostrou
insuficiente na descrição sociológica acerca da efetiva lógica social que marcou todo o
período colonial. O conceito pode ser explicitado do seguinte modo: o Brasil foi
formado pela mistura de elementos advindos da cultura indígena, africana e europeia,
constituindo uma grande novidade étnica. Fomos, portanto, classificados como PovosNovos, que “originam-se da conjunção de matrizes étnicas diferenciadas” e que,
destituídos de uma identidade do passado, tonaram-se “abertos aos novos, como gente
que só tem um futuro como o futuro do homem” (RIBEIRO, 1978, p. 70). Nosso
passado foi marcado por senzalas cheias de escravos em condições sub-humanas,
brancos pobres e marginalizados, e índios dizimados pelas guerras e pelas doenças. O
processo de miscigenação que havia proposto Freyre, com seu tom patriarcalista e
nostálgico, foi reorganizado por Darcy Ribeiro através de uma perspectiva que tomou
o processo de sincretismo étnico como uma cruel batalha de sobrevivência entre
colonizador e colonizado, que desencadeou derramamento de sangue, mortes e
extermínio. A forma social inédita adequada para a vida nos trópicos foi produzida pela
necessidade de sobrevivência dos povos colonizados. Podemos perceber, portanto, que
Ribeiro e Freyre coincidiram na defesa de um homem tipicamente tropical, mas
discordaram no percurso histórico necessário para que esse ideário fosse alcançado.
Para o antropólogo, as fazendas e as minas escravocratas transformaram os indígenas e
africanos em “bestas de trabalhos”, demonstrando a violência do domínio colonial que
se prolongou por mais de três séculos (RIBEIRO, 1978, p. 72-73). A Transfiguração
Étnica foi um processo de adaptação desencadeado pela ação portuguesa que atuou
como uma força externa, obrigando os indígenas e africanos a se transmutarem para se
adequarem a uma realidade opressiva que os colocou em uma situação marginal. A
miscigenação viabilizou a constituição de uma sociedade tropical pautada por uma
protocélula cultural mulata que tornou a ação civilizacional lusitana possível, mas às
custas de um alto gasto humano:
De fato, os novos núcleos puderam brotar e crescer em condições tão
inviáveis, e em meio tão diversos do europeu, porque aprenderam muito
com o índio a identificar, a denominar e classificar e usar toda a
natureza tropical, distinguindo as plantas úteis venenosas, bem como as
apropriadas à alimentação e as que serviam para outros fins.
Aprenderam, igualmente, com eles, técnicas eficazmente ajustadas às
condições locais e as diferentes estações do ano, relativas ao cultivo e
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preparação de variados produtos suas lavouras, à caça na mata e à pesca
no mar, nas lagoas e nos rios [sic] (RIBEIRO, 2015c, p. 97).

Além de retomar o conflito como constituição do processo de miscigenação,
Darcy Ribeiro inseriu a reflexão sobre o importante papel civilizacional que o índio
possuiu nos séculos formativos do Brasil e que havia sido, também, negligenciado por
Gilberto Freyre. A etnologia débil474 do pernambucano não se atentou às contribuições
dos povos originários no decurso do processo de Transfiguração Étnica, tratando-os
apenas como formas nômades que em quase nada teriam contribuindo no
empreendimento colonial475. Apesar de ter pecado pela etnologia, Freyre acertou na
descrição do papel dos jesuítas na divulgação de um catolicismo que foi “realmente o
cimento da unidade” (FREYRE, 1933, p. 66), onde a catequização teve a função de
amansar os índios para sua melhor inserção na lógica colonial e na dinâmica do trabalho
compulsório. Concluiu Darcy Ribeiro: “No plano genésico, a população brasileira se
constrói simultaneamente pela dizimação mais atroz e pelo incremento mais
prodigioso” (RIBEIRO, 2015c, p. 112).
Isso nos leva ao segundo ponto de crítica do antropólogo mineiro em relação às
ideias freyrianas. A obra Casa Grande & Senzala estava destituída de um método
sociológico criterioso e preestabelecido para a condução das pesquisas acerca da
singularidade brasileira. Talvez aquilo que tenha incomodado Darcy Ribeiro foi a
postura anti-metódica476 de Gilberto Freyre, tendo esse último mesclado matrizes de
pensamentos diversas. De Nietzsche a Chesterton477, o ensaísta não poupou recursos
para dar um tom próprio a sua narrativa e fugir das amarras de uma configuração
epistemológica pré-definida. A busca por uma visão holística acerca da formação

474Aqui recorremos a afirmação de Vasconcellos (2015, p. 224): “A maior restrição a Gilberto Freyre é
quanto ao índio e sua cultura tribal; não viu o índio na agricultura, mas apenas o índio nômade, o que revela
a debilidade de sua etnologia. O forte em Gilberto Freyre não é o índio, mas o negro. Encarou o índio
apenas como guia da floresta, um molengão perambulando de um lugar a outro, sem a capacidade do negro
para a disciplina e o trabalho escravo, enfim, subestimou o índio agricultor no trato com a lavoura e as
plantas dos trópicos”
475Sobre isso, encontramos a seguinte pista em Gilberto Freyre (1933, p. 268): “A princípio o índio.
Quando este, por incapaz e molengo, mostrou não corresponder às necessidades da agricultura colonial -o
negro. Sentiu o português com seu grande senso colonizador, que para completar-lhe o esforço de fundar
agricultura nos trópicos só o negro. O operário africano. Mas o operário africano disciplinado na sua energia
intermitente pelos rigores da escravidão”[sic].
476 Sobre a questão do “anti-método”, ver Pallares-Burke (2001, p. 38).
477Para versar sobre as influências intelectuais de Freyre, tomamos como base o trabalho de Valle (2017,
p. 132-133).
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brasileira fugiu de qualquer pretensão acadêmica, já que Freyre se afirmava como
escritor e, não necessariamente, como antropólogo e sociólogo. Sobre isso, ele afirmou:

Confesso-me anárquico, um tanto personalista, um tanto impuro, um
tanto contraditório, um tanto desordenado e, nestes defeitos, uma
caricatura daqueles escritores ibéricos ainda hoje inclassificáveis, um
deles e Unamuno de quem há pouco se comemorou o centenário [sic]
(FREYRE,1980, p. 16).

A ausência de um método claro e definido se justifica na pretensão de Gilberto
Freyre em ser escritor e não propriamente um cientista478. Sua preocupação era a de
construir uma narrativa sobre a singularidade brasileira, mas que usasse as ciências
sociais como uma bagagem empírico-descritiva e não como a própria expressão
discursiva. A pretensão freyriana era literária, desencadeando um certo anarquismo de
suas ideias. Longe do institucionalismo e da academia, ele se livrou da responsabilidade
de aderir a uma disciplina intelectual que o amarrasse em algum paradigma teórico ou
corrente de pensamento. A ausência de uma organização sociológica mais precisa foi
alvo de crítica por parte de Darcy Ribeiro, que propôs o conceito de Transfiguração
Étnica calcado no evolucionismo sociocultural. Os brasileiros são Povos-Novos, pois
foram fruto da confluência de matrizes étnicas distintas. A questão estava no fato de
que, indígenas, africanos e europeus estavam situados em polos distintos do curso
evolutivo das civilizações. Isso, pois o grau de avanço e retrocesso era determinado pelo
acúmulo tecnológico que uma forma social possuía, de tal modo que os lusitanos, já no
século XVI, detinham um conjunto de inovações técnicas que os permitiram o domínio
sobre os mares e um controle mais aprimorado sobre a natureza. Retomando o
argumento de Friedrich Engels479, Ribeiro definiu como motor da evolução
sociocultural os avanços técnicos que permitiam um controle maior sobre a natureza,
de modo a intensificar a dinâmica da reprodução social e material. À medida que
transformações prodigiosas nos meios de produção aconteciam480, os grupos sociais que
incorporavam pioneiramente essas inovações tomavam a ponta do desenvolvimento
478Sobre isso, Gilberto Freyre (1980, p. 16) diz: “A verdade, porém, é que no meu caso, o que venho
procurando ser é escritor que, como escritor, se serve de sua formação ou do saber – se é que existe –
científico, o antropológico, principalmente – em vez de pretender ser principalmente antropólogo ou
sociólogo ou historiador, ou pensador, por ser assim dizer, institucional”
479Sobre isso, temos que: “Friedrich Engels publicou em 1884 uma reelaboração do esquema de Morgan,
à luz da concepção marxista das formações econômico-sociais, definidas como tipos históricos de
sociedades caracterizadas pela combinação de um modo de produção (tecnologia + divisão do trabalho)
com uma forma determinada de organização social e com um corpo particular de concepções ideológicas
(RIBEIRO, 2000, p. 3).
480Retirado de Darcy Ribeiro (1978, p. 32).
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evolutivo e garantiam para si a capacidade de dominar os povos que tardavam em
transformar os mecanismos de exploração da natureza. Os lusitanos, no século XVI,
desenvolveram um conjunto de ferramentas náuticas que lhes deram o domínio sobre
os mares e possibilidade de criar seus redutos, colônias na África e na América. As
caravelas cabralinas colocaram os portugueses, já em um estágio avançado no curso
evolutivo, em contato com os povos indígenas e africanos, situados na fase arcaica. O
contato entre polos distintos desencadeou um processo contraditório481, produzindo
uma forma social marcada pelo retrocesso e pelo subdesenvolvimento. Do ponto de
vista social e econômico, os brasileiros foram condenados a serem explorados pela
ganância da metrópole portuguesa e destinados a satisfazer a cobiça dos navegantes
europeus. Todavia, Darcy Ribeiro percebeu na mestiçagem nosso maior legado e o
elemento de nossa redenção futura.
Nosso passado foi marcado pela “violência e o estupro, as doenças e a destruição
do ambiente, a escravização e o deslocamento de populações, a canga para os homens
e a barriga para as mulheres” (FERNANDES, 2004, p. 164). Podemos perceber que
Ribeiro interpelou o problema da miscigenação proposto por Freyre, mas o reorganizou
de modo a incluir os relatos dos genocídios de índios e negros cometidos pelos
colonizadores. Por meio do conceito de Transfiguração Étnica, Darcy Ribeiro
incorporou a dimensão do conflito e da desigualdade social no processo histórico
formativo do Brasil, dando ao “paradigma da miscibilidade”482 um método conciso que
em Freyre estava ausente. A antropologia de Ribeiro partiu de uma perspectiva
dialética483, tomando a ideia de cultura como a institucionalização de padrões sociais
produzidos por confrontos e contradições advindos de fatores endógenos ou exógenos
(RIBEIRO, 1978, p. 127). Como constatou Gláuber Rabelo Matias (2008), o conceito
de Transfiguração Étnica tratou os elementos culturais, sociais e econômicos como

481A isso, Darcy Ribeiro chamou de Atualização Histórica. Temos que: A atualização histórica importa,
quase sempre, em certo grau de progresso porque coloca em conjunção povos atrasados e avançados,
ensejando a modernização reflexa dos primeiros. Mas, representa, para os povos atrasados, principalmente
espoliação e despotismo. Foi o que sucedeu com os grupos indígenas americanos bem como com os negros
transladados da África para servirem de escravos nas minas e plantações das Américas (RIBEIRO, 1978,
p. 37).
482Aqui fazemos uso do pensamento de Fernandes (2004, 158).
483Sobre a relação de Darcy Ribeiro com Marx, temos que: “A maior contribuição de Marx às ciências
sociais foi, provavelmente, a fixação do conceito de “formações sociais”. Lamentavelmente, porém, embora
se interessasse por todo o processo da evolução humana, Marx só estudou detidamente uma formação
específica: o capitalismo. Engels (1955) é que se ocupou do estudo das formações anteriores, através de um
ensaio de divulgação das concepções de Morgan (1887) sobre a evolução das sociedades humanas”
(RIBEIRO, 1978, p. 28).
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correlacionados. A miscigenação não poderia ser pensada, nos termos indicados por
Darcy Ribeiro, como um elemento isolado e destituído de uma correspondência com o
processo evolutivo civilizacional. O conceito de cultura passou a ser articulado com o
próprio curso da evolução sociocultural, a partir de um quadro de tensão que o
relacionou com o trajeto civilizacional (MATIAS, 2008, p. 10). Nessa perspectiva, a
mestiçagem era sempre o encontro de culturas antagonicamente situadas no polo
evolutivo, sendo sempre um processo violento e imperativo sobre as culturas arcaicas.
As formas sociais detentoras das inovações técnicas, como no caso dos portugueses,
tinham a capacidade de impor seu domínio sobre as organizações sociais que haviam
tardado em absorver os recentes progressos tecnológicos, como no caso dos indígenas
e africanos. Podemos perceber, como constatou Vasconcellos (2015, p. 31), que Darcy
Ribeiro partiu de uma perspectiva que pensou o marxismo a partir de uma perspectiva
evolucionista, corrigindo, todavia, o determinismo faseológico que havia se
desenvolvido a partir dos textos de Marx. As sociedades humanas não se desenvolviam
uniformemente nem de modo linear como defendia o marxismo de caráter
eurocêntrico484, mas a partir de suas próprias contingências históricas. Isso implicava
na possibilidade de coexistência de formas sociais em fases evolutivas distintas, de
modo que essas interagiram umas com as outras de modo dialético. À medida que um
polo avançando imperava sobre um polo arcaico, como no caso da América Latina, o
resultado era uma configuração histórico-cultural arcaica e atrasada. Mesmo que a
miscigenação tenha produzido um gênero ideal, a nível cultural, para a vida nos
trópicos, a organização societária foi marcada pelo retrocesso estrutural e a dependência
de potências externas. Darcy Ribeiro aos estudos da mestiçagem de Freyre. Todavia,
ele reinsere a dinâmica da violência e do confronto a partir de sua latino-americanização
do marxismo e da reelaboração do evolucionismo sociocultural (VASCONCELLOS,
2015, p. 51). Formamos um novo gênero humano a nível cultural, mas marcado pelo
subdesenvolvimento e pelo retrocesso. O Brasil nasceu sem passado, como uma espécie
de povo “tábula rasa sem grandes tradições civilizatórias e culturais” que teria sua
redenção no “florescer no futuro” (RIBEIRO, 2008, p. 25).

484Darcy Ribeiro foi um severo crítico das interpretações marxistas que partiam, exclusivamente, de um
estruturalismo que pensava os modos de produção em uma sequência linear e uniforme. Isso, pois essa
concepção se pautava em uma abordagem eurocêntrica que não permitia a compreensão do
desenvolvimento social e econômico a América Latina. Para mais, ver Vasconcellos (2015, p. 31).
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SANGUE E SUOR SOB A CORTINA DE FERRO: A QUESTÃO DO
MONUMENTO HISTÓRICO NO FILME “O HOMEM DE
MARMORE” DE ANDRZEJ WAJDA (1977)

Rafael Leopoldino França Gois485
RESUMO: O presente artigo busca discutir como o cineasta polonês Andrzej Wajda
problematizou a questão do monumento histórico em sua obra “O Homem de Mármore”
de 1977. No filme, Wajda utiliza de um monumento, no caso uma estátua de mármore,
para pensar a relação entre a história e a memória na Polônia Comunista. Pensar o cinema
de Wajda é antes de tudo pensar na luta pela memória coletiva polonesa, suas fronteiras,
suas conquistas e seus silenciamentos. Usaremos como chave para a compreensão do
conceito de monumento, as contribuições teóricas de dois intelectuais franceses, Jacques
Le Goff e Jacques Rancière. Pretende-se dessa forma pensar uma dupla relação do
monumento, uma de ordem interna manifesta no passado que Wajda deseja representar
através da sua narrativa, outra de ordem externa, que é a leitura do filme como também
um monumento/documento da época e do lugar em que fora produzido.
Palavras Chaves: Monumento, Cinema Polonês, Memória
Em epigrafe a sua belíssima obra, “O Livro dos Abraços” o escritor uruguaio
Eduardo Galeano reflete: ''Recordar: Do latim re-cordis, voltar a passar pelo coração''. O
livro é dedicado a questão da memória, um conjunto de textos formado pela resistência
das memórias diante o esquecimento. Aquilo que volta a passar pelo coração, é também
aquilo que volta a passar pelo mundo da vida, pelo presente, pois o coração só pode existir
no presente. O coração no passado, foi um dia também, o coração do presente do passado.
O coração é o espirito, ou o órgão, que sempre se relaciona com o seu próprio tempo. O
coração do qual se refere Galeano, pode ser interpretado como o local do agir, lembrar é
deslocar a memória no tempo, trazer um passado distante para o que está próximo, sentir
um passado que não é mais, num mundo que ainda é.
Para Le Goff a história seria a forma cientifica da memória coletiva, isso é, a
organização e sistematização da memória bem como a reflexão sobre os lugares da
memória, seu contexto, seus personagens, seu tempo. Para tanto a história precisa dispor
do aspecto material para o seu empreendimento. Segundo Le Goff esses aspectos são
principalmente o “monumento” e o “documento” (1990). Assim como Galeano, Le Goff

485
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parte da etimologia, e posteriormente da filologia, para desenvolver seu discurso acerca
do “monumento”.

A palavra latina monumentum remete para a raiz indo-européia men,
que exprime uma das funções essenciais do espírito (mens), a memória
(meminí). O verbo monere significa 'fazer recordar', de onde 'avisar',
'iluminar', 'instruir'. O monumentum é um sinal do passado. Atendendo
às suas origens filológicas, o monumento é tudo aquilo que pode evocar
o passado, perpetuar a recordação (Id.1990, p.535)

O monumento é dessa maneira, é aquilo que evoca o que deve passar pelo coração.
Aquilo que dá longevidade, mesmo que em certa medida, ao passado. Le Goff apresenta
uma breve análise das transformações conceituais de documento e monumento na história
da historiografia. O sentido de documento como prova, tanto ao vocabulário jurídico
como potencializado pela escola positivista, é questionada diante a Escola dos Annales.
O documento deve ser pensado em quanto ao seu contexto, enquanto ao seu conjunto, sua
relação com a época em que fora produzida, sua relação quanto aos demais monumentos
e documentos produzidos ou herdados de seu respectivo passado.
Na prática a historiografia moderna ocidental busca eximir a fronteira entre
documento monumento. Le Goff diz: “O documento é monumento. Resulta do esforço
das sociedades históricas para impor ao futuro – voluntária ou involuntariamente –
determinada imagem de si próprias” (1990, p.535). Se há uma separação de ordem
conceitual, documento como material de escolha dos historiadores e monumento como
herança do passado, do ponto de vista da prática historiográfica a ressignificação do
monumento é o que lhe atribui o caráter documental. É dessa forma que segundo Jacques
Rancière “a oposição clara entre documento e o monumento só se produz para logo se
anular” (2018, p.26). Se produz a nível conceitual, teórico, para se anular a nível
metodológico. Em leitura a nova historiografia proposta pelos Annales, Rancière diria:

Eles haviam contraposto ao documento, ao texto de papel redigido
deliberadamente para oficializar uma memória, o monumento,
entendido no sentido primeiro do tempo: o que conserva a memória pelo
simples fato de existir, o que fala diretamente pelo simples fato de que
aquilo não estava destinado a falar – a disposição de um território que
dá testemunho da atividade passada dos homens, melhor do que
qualquer cronologia dos seus atos; um objeto doméstico, um tecido,
uma cerâmica, uma estela, a decoração pintada de um baú ou então um
contrato entre dois personagens que nada sabemos revelam um modo
de ser cotidiano, uma prática do trabalho ou da morte que está registado
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ali, por si só, sem que ninguém tenha pensado nos historiadores do
futuro. O monumento é aquilo que fala sem palavras, aquilo que educa
sem a intenção de nos educar, aquilo que carrega a memória pelo fato
mesmo de só ter se preocupado com o seu presente. (Id.2018, p.26)

A localização do documento quanto ao seu contexto é também fruto da localização
do historiador diante o seu próprio tempo. O processo historiográfico seria dessa forma
questionar o documento, fazer ressignificar o passado, trazer de volta ao coração, ao que
está próximo, ao mundo da vida. A nova história, segundo Rancière “só afirma seu
discurso ao custo da transformação incessante do monumento em documento e do
documento em monumento” (2018, P.29). Mas onde se encaixa o cinema de Andrzej
Wajda em tudo isso?
Primeiro, uma perspectiva sobre o cinema como documento histórico só pode
ser aplicada dentro da proposta do alargamento conceitual do documento. O cinema como
documento, só pode ser encarado, como bem descreveu Marc Ferro, quando é pensado
em relação ao seu contexto, é necessário “associá-lo ao mundo que produz” e ainda pela
“abordagem sócio histórica que autoriza” (1992, p.86).
Robert Rosenstone parte da acepção do filme como documento histórico, seja o
filme ficcional (ou dramático), seja ele estruturado como próprio documentário. Para
Rosenstone o filme histórico dramático opera pela metodologia da pesquisa histórica
(2015). Sua produção deve ser feita em relação ao recorte de um determinado período,
exige ainda um problema histórico que afete os personagens representados. “O filme
histórico cria o passado, cria imagens de um mundo que é, ao mesmo tempo, ficção e
história” (2009, p.394). Tal qual a história ele está submetido pelos códigos do presente,
das relações causais, suas rupturas e permanências.

Se quase nenhum cineasta quis reivindicar o título de historiador, talvez
seja porque eles, tanto quanto o público e os estudiosos, aceitaram por
aculturação as noções tradicionais de história como discurso escrito.
Resenhas de filme na imprensa sempre indica aos diretores os fortes
limites tratados pela cultura entre o que pode ser chamado de história
“propriamente dita” e o filme dramático. Apesar disso alguns diretores
em várias partes do mundo foram suficientemente oprimidos pela
história para que voltassem ao passado em busca de uma ambientação
para os filmes nos quais tentam levantar questões históricas
significativas. (...) Com orçamentos menores, muitas vezes com o apoio
governamental, e uma noção mais profunda das restrições que a história
impõe a geração atual, os cineastas na Europa, e em partes do Terceiro
Mundo trataram com mais constância e eficácia das questões históricas
na tela. Dentre eles eu incluiria Andrzej Wajda na Polônia.
(ROSENSTONE. 2015, P.171)
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O Homem de Mármore (1977) de Andrzej Wajda se constitui como um filme
histórico, mas ainda como um filme sobre o processo de produzir história. Utiliza-se para
tal o artefato da metalinguagem. O filme pode ser compreendido como uma ode ao oficio
do historiador, da ressignificação do monumento histórico, enquanto ele, elevado ao seu
contexto é também uma espécie documento histórico da época em que fora produzido. É
necessário dessa forma analisar o filme quanto ao seu conteúdo, sua narrativa e propostas
e posteriormente, pensar no filme como um todo, relacionando ao mundo que o produziu,
atribuindo-lhe o caráter documental.
Em 1977 Wajda estreia seu controverso, filme O Homem de Mármore. O
controverso está ligado as condições especificas da produção cinematográfica na Polônia.
Durante a Segunda Guerra Mundial, levando em consideração a invasão alemã no
território Polonês, o governo polaco se exilou em Londres. No exilio o governo passa a
operar clandestinamente na Polônia, administrando uma extensa força de resistência. Essa
força de Resistencia ficaria conhecida como o Estado Clandestino486, da qual Wajda fora
membro487 em sua juventude. O Estado Clandestino fazia oposição tanto aos soviéticos e
quanto aos nazistas, reclamando o modelo republicano experimentado entre 1921 e 1939
Nos anos que seguiram após a Guerra os partidos políticos, e demais grupos
opositores, dentre eles o Estado Clandestino, foram perseguidos ou dissolvidos. Em 1947
as fronteiras ao leste da Polônia foram anexadas a U.R.S.S, nesse mesmo ano era fundado
a “República Popular da Polônia”. Em 1948 os partidos de base comunistas são fundidos
e passando a chamar Partido Operário Unificado (POUP). Se iniciava no país um período
conhecido como Stalinista. Nesse período, segundo o historiador do cinema polonês
Marek Haltof, o partido tentou “controlar todos os aspectos da vida Polonesa” (2002,
p.56).
No campo cultural se iniciaria um processo de “enquadramento da memória”.
Segundo Michel Pollak “o trabalho de enquadramento da memória se alimenta do
material fornecido pela história” (1989, P.10). Mas o material fornecido pela história, isso
é, os monumentos e os documentos, fornecidos pela história são rigorosamente
486

O Estado Clandestino foi a maior organização de Resistencia contra o nazifascismo durante a
Segunda Guerra Mundial. Um relato preciso sobre sua estruturação está em um livro de memórias
do ex-combatente e historiador Jan Karski. ver mais em: KARSKI, Jan. O Estado Secreto. São
Paulo. Objetiva. 2015
487
Wajda classificou sua participação no Exército Clandestino, exército de libertação organizado
dentro do Estado Clandestino, como “modesta”. Segundo o cineasta, a forma como compensaria
os sacrifícios e as lutas de seus camaradas partisans, seria através de seus filmes. Ver mais em:
MICHALEK, Boleslaw. The Cinema of Andrzej Wajda. Tantivy Press, 1973
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selecionados, ou excluídos, pela força dominante. Esses documentos devem atender aos
anseios do partido na elaboração da história que os interessa. Dessa forma a política de
enquadramento da história é também a política do silenciamento, ou esquecimento
forçado, de determinados monumentos e documentos e detrimento de outros. No contexto
da Polônia do pós-guerra isso poderia significar a tentativa do estado em produzir uma
memória coletiva que negasse sobretudo a oposição majoritária dos poloneses diante o
estado.

A Polônia deixava de ser um país soberano para se transformar num
feudo do regime soviético que, desde o começo, efetivou um processo
de enquadramento da memória coletiva através do sistema de ensino,
meios de comunicação, mercado editorial e umas políticas culturais
marcadas pela ideologia. A sociedade foi obrigada de uma maneira
traumática a constituir um circuito subterrâneo das suas lembranças, já
que a maioria delas evocava um passado historicamente antissoviético,
e, por conseguinte, indesejável no novo contexto político.
(REKAWEK.2010, p.3)

Ainda em 1945 seria fundada a estatal Film Polski (Cinema Polonês), a
instituição era responsável pela nacionalização das produções cinematográficas e na
formação de novos profissionais na Escola de Cinema de Łódź. A orientação sobretudo
das escolas artísticas desse período deveria operar sobre os signos da estética soviética.
Mas o tom propagandista da estética soviética se chocaria diante a resistência e a
criatividade de uma nova geração de cineastas.
E mesmo onde, como na Polônia, a rejeição do regime existente se
tornou total, todos, com exceção dos mais jovens, conheciam o
suficiente da história de seu país depois de 1945 para captar os tons de
cinza além do preto-e-branco da propaganda. É isso que dá uma
dimensão trágica aos filmes de Andrzej Wajda. (HOBBSBAWM. 2016,
p.490)

Wajda se consagra como o grande nome do novo cinema Polonês na segunda
metade da década de 50 com a produção de sua trilogia da guerra, Geração (1955), Kanal
(1957)488 e Cinzas e Diamantes (1958). Nesses filmes Wajda se utilizou dos documentos
e monumentos, principalmente de livros autobiográficos de ex-combatentes, e das

488

Kanal consagraria Wajda internacionalmente, o filme fora laureado no Festival de Cinema de Cannes
com a Palma de Prata, o atual prêmio do Júri. Andrzej Wajda dividiu o prêmio com Ingmar Bergman que
estreava naquele mesmo ano O Sétimo Selo.
Ver mais em: FUKSIEWICZ, Jacek. El Cine en Polônia. Varsóvia: Ediciones Interpress,1973

973

histórias orais, para representar parte da história da resistência polonesa sob ocupação
nazista. Wajda deu voz, rosto e movimento a memória coletiva polonesa.
Geração de 1955 abriu caminhos para uma nova era na cinematografia polonesa,
o movimento da Escola Polonesa de Cinema. Segundo Jolanta Rekawek: “Através de
uma nova linguagem artística, capaz de driblar a censura, os cineastas abordavam os
temas silenciados ou falsificados pelo regime comunista” (2010, p.3) Dentre esses temas
silenciados, manifestava por exemplo o papel da resistência polonesa por meio do Estado
Clandestino.
Para além dos temas relacionados ao passado recente, a experiencia polonesa
durante a guerra, os filmes da Escola Polonesa de Cinema, compreenderia a analise da
sociedade polonesa no pós-guerra. Embora como movimento cinematográfico a escola
polonesa de cinema sofreria seu esfacelamento489, o legado dessa escola permaneceu com
o seu principal nome, Andrzej Wajda. Mas se há uma disputa pela memória polonesa
como o diretor conseguiria sobreviver produzindo um conteúdo que se defrontava
constantemente com o Estado Polonês? E principalmente a censura, uma vez que o estado
financia todos os projetos cinematográficos. Uma possível resposta para essa questão está
num texto assinado pelo próprio Wajda.
“O cinema é uma arte que se dirige as massas. Interessa a todos que
pretendem dirigir as massas. O diretor de cinema se acha, de modo
inelutável, situado entre o público, cujo sentimentos gostaria de
exprimir, e o poder. (...) É exatamente disto que o poder tem medo: que
o artista faça o que lhe dá na veneta, sem levar em conta necessidades
históricas, dilemas de poder, nem circunstâncias políticas
“excepcionalmente complexas”. Querendo evitar isso, o Estado
socialista financia toda a produção artística – da literatura ao cinema.
(...) O principal problema do cinema político não é aceitar ou recusar a
ingerência da censura, mas conceber uma obra que torne inoperantes os
procedimentos da censura! Não se pode censurar o que vai além da
imaginação dos censores. Criem alguma coisa realmente original, e os
censores perderão suas tesouras com o seu latim” (1989 p.142-143)

Wajda passou a refinar cada vez mais suas críticas diante governo ao longo de
sua carreira. Sua popularidade na Polônia, o transforma em uma figura incomoda e
inevitável diante as autoridades estatais. Em o Homem de Mármore o cineasta denuncia
as condições em se fazer cinema, ou mesmo de se fazer história na Polônia Comunista.
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O declínio da Escola Polonesa de Cinema se deu por motivos variados, mas como movimento foi
lentamente sufocado pelo o Estado Polonês. Muitos dos diretores que passariam pela Escola de Lodz, como
Roman Polanski, Andrzej Zulawski e posteriormente Krzysztof Kieślowski, seguiriam suas carreiras no
exilio, esse não foi o caso de Wajda.
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O filme ambientado em 1976 (ano de sua produção) acompanha a jovem
cineasta Agnieszka (Krystyna Janda) que trabalha para a TV Estatal. Agnieszka deseja
concluir a produção de seu documentário sobre a vida de um antigo líder trabalhista do
período stalinista, de nome Mateusz Birkut (Jerzy Radziwilowicz). Agnieszka revela que
o interesse por documentar a vida de Birkut, vem de histórias que ela ouviu do próprio
pai. Há aqui uma primeira noção de material da história, de monumento, a história oral,
uma herança do passado transmitida pelo círculo familiar. O produtor de Agnieszka tenta
a dissuadir da ideia, diz que o material sobre Birkut é proibido, que a realização do filme
irá gerar problemas no futuro. Agnieszka faz pouco caso da advertência e segue com sua
pesquisa.
Junto com sua equipe de filmagem, Agnieszka parte em direção ao museu de
Varsóvia. Ao chegar lá é recebida por uma funcionária que suspeita sobre o teor da
produção do filme. A mulher conduz Agnieszka e sua equipe por galerias que parecem
pouco interessar a jovem cineasta. Até chegarem em uma espécie de porão, do acervo de
obras que não são mais expostas. Um dos membros da equipe de filmagem distrai a
funcionário do museu enquanto Agnieszka, parece procurar por uma obra em particular.
Na área restrita a cineasta, guiada por anotações em um pedaço de papel parece buscar
uma obra especifica. Ela encontra, mas é necessário que antes se rompa um cadeado, para
ter acesso a sala. Ela rompe o cadeado com um grampo de cabelo, arma-se com sua
câmera e registra o monumento.

Figura I- Andrzej Wajda. Fotograma de O Homem de Mármore. (00:10:02)
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Como demonstra a Figura 1 o monumento de Birkut está agora diante de
Agnieszka. Uma estatua de mármore, um homem de mármore. Um monumento cuja a
exposição não interessa mais ao estado, e que mesmo assim não pode ser destruído. Um
monumento que aguarda no porão do museu, ou da própria história, a sua ressignificação,
a sua exposição. Um monumento que existe como herança de uma época passada, que
exprime o espirito da época em que fora produzido. Um monumento caído ao chão que
só pode ser reerguido mediante a ação histórica.
O filme de Wajda se constitui com uma espécie de metalinguagem, reflete sobre
o processo da produção histórica cujo ele mesmo é fruto. Há duas dimensões na história
do Homem de Mármore. Há uma dimensão do fazer historiográfico que acompanha a
pesquisa e montagem de Agnieszka com base nos matérias históricos para reconstituição
de um controverso líder trabalhista. Mas há outra dimensão dramática, uma espécie de
narrativa dentro da própria narrativa. Essa ambientada na década de 1950 acompanha a
construção e desconstrução de Mateus Birkut como um símbolo trabalhista do partido.
Birkut é um personagem ficcional, assim como Agnieszka, mas é tratado como
um personagem real dentro do universo do filme. Wajda brinca de fazer história, ele joga
com a relação do monumento/documento ao produzir um falso documentário dentro de
um filme dramático. O que importa não é a sua fidelidade com o mundo da vida, mas a
sua fidelidade ao próprio processo de produção histórica. Não há liberdade no mundo
Agnieszka ao produzir documentário sobre Birkut, como não há liberdade no mundo de
Wajda, ao produzir o próprio O Homem de Mármore de 1977.

Wajda faz

complexificação da crítica através da metáfora de sua própria condição quanto cineasta,
produzir determinada história sob um governo que não autoriza a produção de
determinada história. Na história interna do filme, isso a história remontada por
Agnieszka, nos é revelado que Birkut se tornou na década de 1950 (remete ao período
stalinista) um símbolo da produtividade do partido comunista. Como uma grande
manifestação do espirito do stakhanovismo soviético.
“Em agosto de 1935 o mineiro Stakhanov extraiu 102 toneladas de
carvão numa única jornada de trabalho, um número 14 vezes superior à
norma de produção estabelecida. A propaganda realizada em cima do
“feito” de Stakhanov e os incentivos materiais oferecidos, num
momento em que o racionamento era suprimido, geraram uma explosão
de recordes de produção por todo o país, nos diferentes ramos de
produção, dando origem ao “movimento stakhanovista” (LUCAS.2015,
P.177)
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A racionalização do trabalho proposta por Stalin, que culminara no modelo de
produção stakhanovista é implantada na Polônia na década de 1950. Birkut que era um
camponês passa a trabalhar na como pedreiro na área da construção civil. O jovem logo
se torna um símbolo do stakhanovismo devido a sua alta produtividade e espirito de
liderança. O estado então financia um jovem cineasta para produzir um filme que mostre
Birkut trabalhando, uma espécie de propaganda do espirito revolucionário stakhanovista.
O estado manda ainda esculpir uma estátua de mármore de Birkut, o monumento
encontrado ao relento duas décadas depois por Agnieszka.
Mas a posição de Birkut passa a incomodar membros do próprio partido, durante
um dia de trabalho Birkut queima suas mãos gravemente ao pegar um tijolo que estava
superaquecido. Um de seus companheiros é acusado de conspirar contra sua vida e levado
pelo estado. Birkut acredita na inocência do amigo e passa a manifestar publicamente
suas reclamações, em breve ele se encontra em uma rede de conspiração por parte das
autoridades estatais, sendo cada vez mais isolado da vida pública. O que o filme sugere é
que Birkut é um problema para o Estado à medida que se torna uma espécie de líder
carismático, se esse líder não pode ser domado ele deve cair ao ostracismo.
Wajda denuncia por Birkut as péssimas condições de trabalho, a falta de
transparência do estado nos processos jurídicos, a negligencia do Estado diante a
exigência dos trabalhadores. E ao dizer isso, Wajda não está discutindo apenas sobre a
Polônia da década de 1950, ele discute sobre a Polônia de 1977, tanto a de Agnieszka
quanto a do próprio Wajda. O diretor faz a mesma coisa que sua personagem, ele
ressignifica o monumento de Birkut, fazendo emergir a memória subterrânea. O
encerramento do filme é uma clara provocação de Wajda ao estado polonês. Agnieszka é
impedida de concluir seu filme, o estado a proíbe de usar o equipamento para concluir a
obra. Em desobediência a cineasta parte em busca de sua última peça, o próprio Birkut.
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Figura 2- Andrzej Wajda. Fotograma de O Homem de Mármore. (02:35:13)

O mais importante nessa cena é o local onde Agnieszka deveria encontrar
Birkut (Figura 2), os Estaleiros Lenin em Gdansk. Em 1970 uma greve nos estaleiros
desencadeou confronto direto entre os grevistas e o governo. A repressão “terminou em
um massacre deixando centenas de operários mortos” (FERNANDES,1984. P.17).
Voltamos a 1976, Agnieszka não encontra Birkut, mas encontra seu filho Maciek, o
operário revela que o pai já havia falecido. Wajda escolhe o local certo para o encontro.
Em 1976 é formado na Polônia um comitê de defesa dos operários, afim de
formular e divulgar um dossiê490 com os documentos sobre os conflitos entre o estado e
a força operária. 10 anos após o massacre de Gdansk, em 1980 surgiria daquele mesmo
estaleiro o primeiro sindicato independente da Polônia “O Solidariedade”. Em 1981
Wajda estreava uma continuação ao “Homem de Mármore”, o “Homem de Ferro” dessa
vez com Maciek, o filho de Birkut como protagonista. Em o Homem de Ferro (1981) é
revelado que Birkut teria morrido durante a repressão a greve de 1970. Uma década
depois na ficção seu filho seria um dos grevistas que fundaria o Solidariedade. Ficção e
História se misturam em Wajda como em poucos cineastas no mundo. Wajda produz
monumentos ficcionais para contar histórias reais, e usa de monumentos históricos para
fazer ficção, ressignifica assim, a memória e a história, faz passar novamente pelo

No Brasil o dossiê fora publicado em 1977 com o título “Documentos Sobre A Repressão e a Luta dos
Operários na Polônia” pela editora A Regra do Jogo.
490
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coração.
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AS RELAÇÕES DIPLOMÁTICAS ENTRE BRASIL E URUGUAI
DURANTE O ESTADO NOVO (1937-1945): APROXIMAÇÃO,
VIGILÂNCIA E FRUSTRAÇÃO
Rafael Nascimento Gomes491
RESUMO: As relações entre Brasil e Uruguai durante o Estado Novo (1937-1945)
refletem mudanças na política continental e internacional de ambos países. Nesse sentido,
a partir da aproximação entre História e Relações Interacionais, o presente trabalho
propõe-se a analisar as relações diplomáticas bilaterais entre os países no contexto da
ditadura de Getúlio Vargas (1937-1945), período marcado por um processo de
“modernização conservadora”, no Brasil, e, no Uruguai, pela transição democrática
durante os governos de Alfredo Baldomir (1938-1942) e Juan José de Amézaga (19431946). Além do conturbado contexto político nacional e regional, esses países enfrentam
os impactos e as repercussões da Segunda Guerra Mundial (1939-1945). Esses eventos
têm seus efeitos nas relações brasileiro-uruguaias. Para isso, será feita uma
contextualização da política brasileira e uruguaia do período para auxiliar e contrastar
com a documentação diplomática analisada, especialmente, a documentação da
embaixada brasileira em Montevidéu e a documentação da embaixada uruguaia no Rio
de Janeiro. Com isso, analisar-se-ão as aproximações, tensões e frustrações que marcaram
as relações entre esses países.
Palavras-chave: Relações Brasil-Uruguai, Política Externa Brasileira, Estado Novo,
Getúlio Vargas; Política Externa Uruguaia.
Introdução
A região do Rio da Prata foi uma preocupação constante e fundamental na
política externa brasileira do século XIX, sobretudo, em seu projeto a nível regional.
Aqui, abordar-se-á a região platina como um subsistema das Relações Internacionais do
Brasil. Entende-se como região do Prata países que estão física e historicamente inseridos
na Bacia do Rio da Prata (Argentina, Paraguai e Uruguai), banhados pelos rios Paraná,
Paraguai e Uruguai e não por terem feito parte, no período colonial, do Vice-Reino do
Rio da Prata. A Bolívia fez parte deste- era conhecida como Alto Peru-, mas, após a
independência, geográfica e historicamente está voltada para os Andes, embora o país
seja signatário do Tratado da Bacia do Prata, de 1969.
Desde o processo de formação dos Estados Nacionais, a Banda Oriental
enfrentou um intenso conflito, ora externo, ora interno, até consolidar-se como Estado
491
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Oriental do Uruguai. O Brasil, por sua vez, projetou-se no Rio da Prata como uma
prioridade de sua política externa imperial frente à rivalidade portenha. Nas palavras de
Moniz Bandeira, eram os tempos do expansionismo brasileiro, pois o Rio da Prata
representava a chave de acesso ao estuário superior do Paraná, Uruguai e Paraguai, que
banhavam terras consideradas das mais ricas e férteis do Brasil. Portanto, um elemento
estratégico geopolítico e militar decisivo. (BANDEIRA, 1998). Essa preocupação
geopolítica permaneceu na formulação da política externa brasileira ao longo do século
XX.
Apesar de grandes estudos a respeito da projeção internacional do Brasil
durante o governo de Getúlio Vargas, principalmente, sobre o seu envolvimento na
Segunda Guerra Mundial, há poucas investigações com ênfase em sua projeção
regional.492 Nesse sentido, com o objetivo de preencher algumas lacunas da historiografia,
esse trabalho tem como foco analisar as relações diplomáticas entre Brasil e Uruguai
durante o Estado Novo, destacando-se as mudanças e as continuidades dessas relações
bilaterais, marcadas pelo conflito mundial e pelos processos políticos internos
conturbados. Enquanto o Brasil vivia a ditadura estado-novista, sob o controle de Getúlio
Vargas (1937-1945), o Uruguai, saindo da ditadura terrista (1933-1938), passava por um
lento e agitado processo de redemocratização iniciado por um dos herdeiros políticos de
Gabriel Terra, o General Alfredo Baldomir (1938-1943), e consolidado pelo colorado
Juan José de Amézaga (1943-1947).
No caso do Uruguai, a região platina é a sua abertura para o mundo. Nota-se
que não se trata de uma mera adaptação à determinada conjuntura, ainda que sua inserção
internacional tenha sido pautada e limitada, em grande medida, pelos Estados à sua volta.
O reconhecimento do Uruguai como um país pequeno e localizado no contexto latinoamericano foi um fator preponderante na sua projeção internacional. (CLEMENTE, 2010,
p.2). Apesar de não ter de fato um peso político decisivo no cenário internacional, muitas
vezes, teve um papel significativo no cenário regional, no subsistema platino das relações
internacionais, sobretudo, nas relações entre Brasil e Argentina, que disputavam a
hegemonia na América do Sul.
492
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Cabe assinalar que esses países não são apenas fronteiriços. Mais do que essa
característica geográfica, entre eles há raízes históricas profundas, e elas merecem mais
estudos e pesquisas.493 O limite brasileiro-uruguaio demarca a primeira fronteira
brasileira habitada em ambos os lados. O contato dinâmico entre as duas populações, suas
afinidades culturais, as relações familiares, políticas, comerciais – estas ao amparo ou ao
arrepio da lei – configuram um quadro único, que não pode ser ignorado pelos estudiosos
da história das relações bilaterais desses países. A integração das populações e das
práticas econômicas entre Rio Grande do Sul e o Uruguai, como apresentou Carlos
Rangel, ocorreu na “área de soldagem” que se estende por 1.003 km desde a foz do arroio
Chuí, no Oceano Atlântico, até a desembocadura do Rio Quaraí no Rio Uruguai,
abrangendo, aproximadamente, espaços geográficos hoje definidos como os municípios
de Santa Vitória do Palmar, Jaguarão, Erval, Bagé, Dom Pedrito, Livramento, Quaraí e
Uruguaiana no lado brasileiro e os departamentos Rocha, Treinta y Tres, Cerro Largo,
Rivera e Artigas no lado uruguaio. (RANGEL, 2014, p.1-2).
Desse modo, para fundamentar a pesquisa foram utilizadas, principalmente, as
documentações diplomáticas brasileira e uruguaia. Em Montevidéu, no Archivo
Histórico-Diplomático de la República Oriental del Uruguay (AMREU), analisou-se
extensamente a documentação das representações diplomáticas uruguaias no Brasil.494 Já
no Brasil, pesquisou-se, principalmente, a documentação diplomática disponível no
Arquivo Histórico do Itamaraty (AHI), no Rio de Janeiro e em Brasília. Trata-se de uma
documentação composta por ofícios, despachos, telegramas, notas, relatórios, cartas e
maços pessoais.
Nessa perspectiva, o propósito da pesquisa é identificar as permanências e as
rupturas que caracterizaram as relações diplomáticas entre Brasil e Uruguai durante a
ditadura do Estado Novo, com destaque para o período da Segunda Guerra Mundial, uma
vez que esse conflito causou profundas mudanças para os cenários nacional, regional e
internacional. Dessa forma, buscar-se-á compreender as causas e as consequências de
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Sobretudo, em períodos autoritários como o do Estado Novo, a fronteira ganha uma maior importância,
cuidado e preocupação. Nesse contexto, a presença de opositores nas fronteiras, ora ao governo uruguaio,
ora ao governo brasileiro, é uma preocupação constante nas relações bilaterais entre Brasil e Uruguai.
494
Ainda cabe assinalar a importância da preciosa coletânea de fontes diplomáticas publicadas pelo
Departamento de Publicaciones de la Universidad de la República (UdelaR), organizada pelo
historiador uruguaio Benjamin Nahum. Trata-se de uma compilação de documentação diplomática dos
representantes estrangeiros no Uruguai. Há documentos da Bélgica (2 tomos; 1832-1962), França (6 tomos;
1896-1963), Espanha (5 tomos; 1898-1960) e Reino Unido (12 tomos; 1903-1961).
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eventuais aproximações e convergências bem como de tensões e divergências que
marcaram essas relações bilaterais.

As relações bilaterais entre Brasil e Uruguai: breves apontamentos
Em relação à região do Rio da Prata, a diplomacia brasileira dos tempos de
Vargas manteve as diretrizes implantadas pelo Barão do Rio Branco (1902-1912); isto é:
a defesa da estabilidade política regional; a não intervenção nos assuntos internos dos
países vizinhos e a permanente preocupação de manter o entendimento e o diálogo fluido
com Buenos Aires. Isto é, a política varguista dava continuidade à adesão, à solução
pacífica de controvérsias e à preocupação em aumentar o comércio regional, mas não
estava totalmente descartada a hipótese de guerra com o vizinho argentino.
(DORATIOTO, 2014, p.115). Cabe lembrar que a perspectiva diferenciada de inserção
na ordem internacional, somada à disputa pela influência sobre os países vizinhos
(Uruguai, Bolívia e Paraguai), marcou as relações políticas de Argentina e Brasil entre
1930 e 1942. (SVARTMAN, 1999, p.54).
Para Svartman, a construção da hegemonia brasileira na região não se restringia
apenas à presença econômica e à superioridade militar, mas envolvia também o campo
político-diplomático propriamente dito. No decorrer do Estado Novo, o Itamaraty
imprimiu uma orientação no sentido de intensificar a presença política brasileira nos
demais países latino-americanos, especialmente naqueles que faziam fronteira tanto com
o Brasil quanto com a Argentina. (SVARTMAN, 1999, p.107). No plano bilateral, o
Brasil também executaria uma política ativa, cuja orientação era ampliar a sua presença
política e econômica sobre os seus principais vizinhos, em especial Uruguai e Paraguai.
Para isso, o Brasil explorava a rivalidade histórica entre os vizinhos platinos.
Exemplo dessa tradicional rivalidade no Prata entre Argentina e Uruguai foi a ruptura das
relações diplomáticas entre os países entre julho e setembro de 1932. (NAHUM, 1996,
p.194). Mais uma vez os países platinos rompiam as relações diplomáticas por motivos
de asilo político para opositores do país vizinho, as chamadas “atividades de elementos
subversivos” no território de um ou outro. Depois de dois meses do rompimento das
relações diplomáticas, Juan José de Amézaga foi enviado por Gabriel Terra, como agente
confidencial, a Buenos Aires para retomar as relações entre os países vizinhos, e obteve
sucesso. Enquanto isso, as relações com o Brasil se intensificaram.
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Nesse contexto, como contrapeso à Argentina, as relações do Brasil com o
Uruguai mereceram certa atenção da diplomacia brasileira e da diplomacia uruguaia.
(GOMES, 2017; p. 99-100). Com maior estabilidade política, apesar das radicalizações
ideológicas entre integralistas e comunistas, Vargas passou a valorizar uma presença mais
ativa na região platina, cuja orientação era ampliar a sua atuação política e econômica
sobre os seus principais vizinhos. Segundo o presidente brasileiro, com os países
americanos, particularmente, “continuamos a praticar uma política de franca e crescente
aproximação. Desejamos ampliar cada vez mais, as relações de boa vizinhança, dandolhes um caráter de verdadeira solidariedade continental, e transportando-as mesmo para
o terreno da cooperação econômica”. (VARGAS, 1938, p.88)
A constatação de que as legações do Brasil no exterior e as missões
diplomáticas brasileiras constituíam verdadeiros “postos de observação” da conjuntura
internacional, para orientar as ações do governo em sua política externa, facilitou a
criação e organização de uma agência anticomunista no governo Vargas junto ao
Ministério das Relações Exteriores. Criada oficialmente em 1937, junto ao Ministério das
Relações Exteriores, a agência de Serviços de Estudos e Investigações (S.E.I.) 495 teve
como objetivo central dar suporte à política de combate à oposição, particularmente aos
militantes partidários e sindicais e um grande facilitador para que os órgãos do governo
monitorassem as conexões dos comunistas brasileiros além das fronteiras do país.
(NEPOMUCENO, 2018, p.176).
Um dos resultados convergentes de proximidade entre os países foi a adoção
de medidas de repressão semelhantes e de proteção entre os governos contra seus
opositores, de troca de informações não somente entre as polícias políticas mas entre as
chancelarias, para impedir, cercear, vigiar e até mesmo prender ou extraditar políticos e
intelectuais que opunham resistências aos regimes autoritários implantados em vários
países da América Latina. No caso das relações diplomáticas entre Brasil e Uruguai, o
combate aos chamados “subversivos”, como defendeu a historiadora uruguaia Ana Maria
Rodriguez Ayçaguer, foi um dos cinco pontos que resumiu a agenda bilateral,
estritamente política, assinada em 1930 pelos dois países. (AYÇAGUER, 2008, p.101)
Esse acordo implicou não mais em meras recomendações ou prisões de opositores de
ambos os lados, mas no rompimento das relações do Uruguai com a Rússia, por pressão
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do governo brasileiro, em dezembro de 1935. A alegação do Brasil era de que a Rússia,
que tinha amplos acordos comerciais com o Uruguai, estava ajudando o Partido
Comunista Brasileiro na organização dos levantes de 1935. Mesmo sem comprovação
convincente, a pressão do governo brasileiro levou o Uruguai, contra a sua vontade, mas
em nome dos pactos entre países americanos, a romper as relações comerciais durante
muitos meses com a Rússia. Inaugurava-se naquele momento, dentro do governo Vargas
a atuação ativista de uma diplomacia voltada para consecução de políticas anticomunistas.
(NEPOMUCENO, 2018, p.188)
Na verdade, Getúlio Vargas já vinha mantendo entendimento com o governo
uruguaio desde o golpe de Estado desferido por Gabriel Terra e seus aliados, em março
de 1933. Documentos diplomáticos atestam que Terra contou com Getúlio Vargas para
deter os opositores de seu governo que adentraram o território brasileiro pela fronteira,
logo após o golpe. Em contrapartida, o Uruguai ajudou o governo do Brasil a. impedir o
trânsito entre comunistas brasileiros e uruguaios, em 1935, a pedido de Getúlio, num
episódio que resultou no rompimento de relações entre Uruguai e Rússia. Em 1937, a
polícia política do Uruguai conseguiu desbaratar um núcleo de opositores a Getúlio,
liderados por Flores da Cunha, que desde a Argentina e o Paraguai se articulavam no
Uruguai para marchar contra o governo de Vargas.
Durante os anos mais tenebrosos da ditadura terrista, muitos uruguaios
conseguiram asilo no Brasil, retornando somente alguns anos depois. Caso, por exemplo,
de Tomás Berreta, que voltou para o Uruguai somente em 1942, tendo sido eleito
presidente em 1947, ou o caso de Luís Batlle Berres, que regressou para ser vicepresidente de Berreta, e o substituiria como o 30º presidente da República do Uruguai, de
1947 a 1951. E outros tantos brasileiros também se exilaram no Uruguai, como Jorge
Amado (Argentina e Uruguai, de 1941 a 1944), Candido Portinari (Uruguai, 1947 a 1948),
Lídia Besouchet (Uruguai, 1938 a 1940; Argentina, até 1948) e Newton Freitas, entre
outros. (NEPOMUCENO, 2015, p. 13-14).

As relações brasileiro-uruguaias durante o Estado Novo
Em novembro de 1937, mais uma vez as relações brasileiro-uruguaias eram
testadas, com a implantação da ditadura do Estado Novo varguista. Nessas circunstâncias,
a cooperação fronteiriça como política de vigilância dos opositores à Getúlio Vargas
marcou esse momento de consolidação de seu poder. O Uruguai, por sua vez, vivia a
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transição de governos terristas. O ditador Gabriel Terra era sucedido pelo seu ministro da
Guerra. Durante o governo de Alfredo Baldomir, marcado pela eclosão da Segunda
Guerra Mundial, ocorreram mudanças significativas no cenário internacional e regional
que afetaram as relações bilaterais entre Brasil e Uruguai. Isso porque apesar de ser um
dos seguidores de Terra, o governo baldomirista prometeu mudanças significativas na
condução de sua política, tanto interna quanto externa, sobretudo, na política doméstica
com a redemocratização do país
No Brasil, desde maio de 1937 pelo menos, avançaram os planos para isolar o
Rio Grande do Sul com tropas federais, pois, segundo o presidente, “havia indícios de
que Flores da Cunha preparava um movimento armado”. (MCCANN, 2009, 511). Parra
Vargas, o governador gaúcho representava a pedra angular da potencial oposição política
dos estados à centralização; os políticos de outros estados provavelmente não se
mexeriam sem sua liderança. Os movimentos políticos de Vargas culminados com a
instauração do Estado Novo não era novidade para os círculos políticos e diplomáticos
uruguaios. El País, de 8 de outubro de 1937, por exemplo, estampava “Se esta gestando
em Brasil-fríamente- la implantación de una dictadura militar”. Un ataque a las
instituciones”, em um de seus artigos.496 El Diário, em 19 de outubro, estampava em sua
capa: “En el tren internacional llegó esta mañana a Montevideo el General José A. Flores
Da Cunha.”.497 Um dos principais opositores de Vargas, Flores da Cunha, instalara-se
em Montevidéu, exilado. Desde sua passagem por Rivera, era observado atentamente pela
diplomacia uruguaia.498
No mês seguinte, após a implantação do Estado Novo no Brasil, um novo
embaixador era designado para ocupar a embaixada em Montevidéu para seguir os passos
de Flores da Cunha. Em nota emitida ao chanceler uruguaio, em 4 de janeiro de 1938,
João Batista Lusardo oficializava o pedido de vigilância policial ao político gaúcho Flores
da Cunha. Essa assistência política e policial num momento em que o Brasil se encontrava
sob “estado de emergência”, conforme enfatizava o embaixador brasileiro, era necessário
para prevenir ações futuras e conspiratórias dos opositores de Vargas residentes na capital
496
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uruguaia. O governo brasileiro jurava tratamento de reciprocidade caso necessário. Dias
depois, em encontro com o presidente Getúlio Vargas em Uruguaiana, Lusardo
confirmava o apoio do governo terrista.499
Em Montevidéu, ao substituir Lucílio da Cunha Bueno, acusado de manter
contato com Flores da Cunha, o novo embaixador brasileiro tinha um objetivo muito
claro: vigiar e combater as ações políticas de Flores da Cunha e demais opositores.
(SVARTMAN, 1999, p 65). Assim, ao se aproximar de Gabriel Terra, Lusardo conseguiu
com que o governo uruguaio determinasse um regime de liberdade vigiada para o político
gaúcho, e daí, organizou um dispositivo legal para vigiá-lo, tal como a embaixada
brasileira em Buenos Aires tinha solicitado ao governo argentino.
Entretanto, mesmo exilado em Montevidéu, Flores da Cunha empreendia
campanhas contra o governo de Getúlio Vargas. Em janeiro de 1939 foi responsável por
um artigo publicado em português intitulado “Panorama financeiro e econômico do
Brazil” no jornal nacionalista El País com diversas críticas ao Estado Novo. Apesar de
Flores da Cunha não ter assinado o artigo, Lusardo descobriu que a autoria era do político
gaúcho, que mantinha relações próximas com ex-senador Rodriguez Larreta e seu
cunhado e ex-embaixador em Buenos Aires, Leonel Aguirre, ambos dirigentes do El País.
No entanto, a sua ligação com o blanco Luíz Alberto de Herrera era ainda mais forte,
segundo o embaixador brasileiro. Não teria publicado a matéria crítica ao governo
brasileiro no jornal de Herrera, El Debate, pois ficaria evidente a sua produção.500
Inicialmente prevista para durar apenas o período necessário para obstruir as
atividades políticas de Flores da Cunha, a estadia de Lusardo na capital uruguaia se
prolongou até outubro de 1945, com a deposição de Getúlio Vargas. Sendo o diplomata
brasileiro que mais tempo permaneceu em Montevidéu, João Batista Lusardo conquistou
certa notoriedade nos ambientes políticos e sociais uruguaios. Nesse sentido, foi figura
fundamental da política varguista para o Uruguai, uma vez que a sua longa permanência
na cidade implementou uma aproximação do Brasil com o Uruguai, tanto em termos
políticos quanto econômicos e culturais.
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Além da assinatura de acordos e do incremento do comércio bilateral, Luzardo
encabeçou os esforços do Itamarati para tornar o Brasil mais presente no vizinho
meridional, pela inauguração de linhas regulares de trem e de avião entre os países. Do
ponto de vista político, a Embaixada brasileira gozou de sensível êxito junto aos governos
uruguaios do período, conseguindo desde a colaboração da polícia local na vigilância de
Flores da Cunha até a obtenção de informações sigilosas a respeito da Argentina, cuja
influência política na região preocupava tanto o governo brasileiro quanto o de
Montevidéu. Antes mesmo da Conferência do Rio de Janeiro, em 1942, por exemplo, o
Brasil consolidara o apoio do Uruguai à sua política para o Prata, de forma que Luzardo
indicou Alberto Guani, chanceler uruguaio, para assessorar Oswaldo Aranha nos
trabalhos dessa conferência. (SVARTMAN, 1999, p.65).
O Uruguai, por sua vez, mantendo sua “neutralidade aliadófila”, passava por
mudanças de governos colorados. Em 1º de março de 1943, Alfredo Baldomir transmitiu
o seu mandato presidencial para Juan José de Amézaga (1943-1947), declaradamente próaliado e pró-norte-americano. Seu governo foi marcado por intensos e ferrenhos debates
políticos acerca do envolvimento ou não de seu país no conflito mundial. Sobretudo, após
a participação efetiva do Brasil com envio de tropas militares. Alberto Guani, chanceler
de 1938 a 1943 e vice-presidente de 1943 a 1947, passou de um governo transitório em
termos de redemocratização para a consolidação aliadófila do governo Amézaga com
inalterável adesão à Washington, da neutralidade ao compromisso bélico. Para Romeo
Pérez Antón, se dependesse pessoalmente de Guani, o Uruguai teria declarado guerra ao
Eixo imediatamente após os ataques de Pearl Harbor. (ANTÓN, 2010, 30). O presidente
Amézaga em seu primeiro discurso público destacou que nada mudaria em relação à
condução da política externa uruguaia. Segundo ele:
El Uruguay se mantendrá solidario con los países del continente
americano y mantendrá los lazos fraternales que lo unen a sus dos
grandes vecinos: Argentina y Brasil. La nación reprueba
enérgicamente el régimen de las dictaduras que han impuesto al mundo
la más cruel de las guerras, verdadero desafío a la civilización. 501

De toda forma, o Uruguai rompeu relações diplomáticas com os países do Eixo
em 25 de janeiro de 1942. Anteriormente tinha assumido uma postura de neutralidade que
se inclinava para os beligerantes antifascistas e compatível com a solidariedade
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continental em sistema defensivo. (ANTÓN, 2010, 30). Apesar de ter assumido uma
postura pró-aliada deste o início do conflito, o país declarou guerra ao Eixo somente em
fevereiro de 1945. Por outro lado, no dia 22 de agosto de 1942, o Brasil declarou guerra
à Alemanha e à Itália. A decisão não foi fácil, sobretudo diante da penúria e despreparo
bélico das Forças Armadas. A declaração de guerra era uma resposta ao afundamento de
cinco navios de passageiros pelo submarino alemão U-507, entre os dias 15 e 17 de
agosto, matando 605 brasileiros no litoral de Sergipe e da Bahia. Durante dois dias na
capital do país, e em diversas capitais de estados e em inúmeros municípios ocorreram
manifestações de protestos, passeatas e comícios condenando a atitude do governo
alemão e exigindo que Vargas declarasse guerra à Alemanha. (FERREIRA, 2017, p. 90)
A Segunda Guerra Mundial redefiniu o contexto mundial e regional. Desde o
momento em que o Brasil se definiu pela democracia contra o totalitarismo nazifascista,
o governo de Getúlio viu-se condenado. O Estado Novo foi se deteriorando à medida que
a guerra chegava ao fim. Muitas forças sociais, inclusive os militares, que haviam apoiado
o regime, se adaptaram rapidamente às novas tendências internacionais e afirmavam seu
apoio à causa democrática, enquanto sobre o presidente Vargas se concentravam os
ataques dos descontentes. Fossem neodemocratas por conveniência ou convicção, o fato
é que a conversão desses líderes desempenhou um papel expressivo na erosão do apoio
ao regime varguista. (MOURA, 2012, p.170).

Considerações finais
A partir da documentação consultada e analisada, pode-se concluir que as
relações diplomáticas entre Brasil e Uruguai durante o Estado Novo foram,
predominantemente, amistosas, no entanto, não esteve livre de pressões, tensões e
conflitos, sobretudo, a partir do início da II Guerra Mundial. Tradicionalmente, no Rio da
Prata, as relações bilaterais entre Brasil e Uruguai serviram como um contrapeso às
relações conflitantes entre Brasil e Argentina, e às relações hostis entre Uruguai e
Argentina. Com a instalação do Estado Novo, houve uma reafirmação das relações
brasileiro-uruguaias. Isso, em grande medida, por conta da aproximação políticoideológica dos regimes políticos daquele período, isto é, os governos terristas de Gabriel
Terra (1931-1938) e Alfredo Baldomir (1938-1942), no Uruguai e o governo estadonovista no Brasil (1937-1945). Nem mesmo com as mudanças de regimes políticos houve
o esfriamento das relações brasileiro-uruguaias. É verdade que as preocupações e tensões
com a Argentina contribuíram para essa aproximação entre os países. Por conseguinte, o
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Uruguai se aproximou ainda mais do Brasil, bem como assumiu posturas convergentes às
posições brasileiras em fóruns pan-americanos.
Nota-se que o Uruguai, mesmo durante o processo de redemocratização
iniciado pelo governo Baldomir e consolidado pelo governo Amézaga, aproximou-se
politicamente da ditadura varguista. Entretanto, cabe destacar que Getúlio Vargas não era
uma unanimidade; não era visto de forma homogênea pelos políticos, diplomatas e
militares uruguaios. Ainda assim era um aliado necessário para se opor e contrabalancear
ao vizinho agressivo do outro lado do Rio da Prata.
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NEORREALISMO ITALIANO: ANÁLISE SOCIAL E HISTÓRICA
DO SEU SURGIMENTO E DECLÍNIO NA INDÚSTRIA
CINEMATOGRÁFICA ITALIANA

Renato Moreira Araújo502
RESUMO: Neste artigo se faz uma breve análise do surgimento do neorrealismo
relacionado ao contexto social e histórico da Itália após a segunda guerra mundial.
Observa-se que a inovação cinematográfica se concentra em abordar de outro modo a
sociedade italiana, colocando pessoas comuns como protagonistas e apontando os
principais dilemas presentes na Itália naquele momento que são superar o passado do
regime fascista que era uma mácula na Itália assim como os problemas sociais decorrentes
da guerra como a pobreza e o desemprego. O neorrealismo surgiu como uma resposta a
esses anseios de transformação social dentro do cinema e teve uma grande relevância
apesar da sua efemeridade como movimento após o a década de 50 onde houve seu
declínio após uma frustração de seus membros com o contexto social e político do país.
Palavras-chave: Cinema. História. Neorrealismo.

Introdução
O cinema está se tornando cada vez mais comum como fonte documental na
historiografia. Até certo tempo ele era desprezado pelos historiadores tradicionais por ser
considerado apenas como uma diversão inferior ligada às classes populares e que não
tinha a mesma importância em relação a outros objetos materiais para analisar o passado.

No que diz respeito ao filme e outras fontes não escritas, creio que não
se trata nem de incapacidade nem de retardamento, mas sim de uma
recusa em enxergar, uma recusa inconsciente, que procede de causas
mais complexas. Fazer o exame de quais “monumentos do passado” o
historiador transformou em documento e depois, hoje, que
“documentos a história transforma em monumentos”, levaria a uma
primeira forma de compreender e ver por que o filme não aparece.
(FERRO, 1992: 79).

Um dos primeiros autores a abordar de forma mais sistemática a relação entre
história e cinema foi Marc Ferro, que, vinculado ao Annales, passou a analisar a
importância que os filmes poderiam ter como fonte documental, considerando-os válidos
da mesma forma que outras fontes históricas eram vistas pelos historiadores tradicionais.
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Seu objetivo era incorporar as contribuições da história na análise do cinema e,
nesse sentido, sua teoria se diferencia de outras abordagens − como a semiótica, que visa,
através da influência do estruturalismo, fazer uma análise mais formalista, procurando as
regras e características internas dos filmes e deixando de lado aspectos externos, como o
contexto histórico e social da produção de cada obra. Marc Ferro, com sua teoria, tem a
função de preencher essa lacuna. Ele percebe que o cinema e suas condições de produção
estão vinculados ao momento histórico em que a obra cinematográfica foi realizada e
também como ela pode influenciar a história, criando representações que atingem o
imaginário popular.
Nesse texto se aborda o neorrealismo italiano, com suas principais características
e principais integrantes. Vai-se do contexto histórico de seu surgimento, passando pelo
seu declínio, bem como suas causas, e concluindo com os desdobramentos do movimento,
permeado por uma discussão teórica.
O neorrealismo italiano é um dos movimentos cinematográficos que mais
estabeleceu um diálogo com seu contexto histórico − não que não haja outros momentos
ou correntes dentro do cinema que não o faça, afinal, toda e qualquer produção, mesmo
retratando acontecimentos passados, não deixam de apresentar uma perspectiva
influenciada pelo seu presente. Porém, os filmes neorrealistas abordam isso de maneira
explícita com o objetivo de mostrar, ao público que ia aos cinemas na época, a sua
realidade no pós-guerra. Realidade esta marcada por cidades devastadas e por problemas
sociais como a pobreza e o desemprego, o abandono das crianças e dos mais velhos. Uma
forma de cinema que, ainda que ficcional, incorpora elementos do documental e que faz
um contraponto tanto às produções anteriores, da época do fascismo − geralmente de
comédias com temáticas mais escapistas e filmadas em estúdio − quanto à indústria
cinematográfica de Hollywood, com uma identidade bastante particular ao contexto
italiano.

Realizam-se filmes voltados para a situação social italiana, rural e
urbana, do pós-guerra. Despojam-se enredos, personagens, cenografia,
de todo o aparato imposto pelo cinema de ficção tradicional. Os
cineastas voltam-se para o dia-a-dia de proletários, camponeses e
pequena classe média. A rua e ambientes naturais substituem os
estúdios. Atores pouco conhecidos ou até não profissionais aparecem
no lugar de vedetes celebres. A linguagem simplifica-se, procurando
captar esse cotidiano e tentando ficar sempre apegada aos personagens
e suas reações nas difíceis situações cotidianas. Essas posturas estéticas
levam a produções executadas com um mínimo de recursos, única
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solução viável na penúria em que se encontrava a Itália. (BERNADET,
1980: 93-94).

No entanto, embora o neorrealismo tenha a imagem de um cinema totalmente
renovador − com características consideradas, à época, como novidade, vale ressaltar que
esses filmes não deixaram de lado aspectos mais convencionais, como o uso de alguns
atores e atrizes famosos e a filmagem em estúdio.
O neorrealismo não deixou de ser um ponto de virada na trajetória do cinema
através de uma estética e de uma nova linguagem, mas seria mistificador colocar que ele
foi uma ruptura total com o passado. Até porque seus próprios membros estiveram
envolvidos no cinema do período fascista; como Roberto Rossellini, que dirigiu filmes de
propaganda na época do fascismo, nos quais existiam elementos que antecipavam o
próprio neorrealismo como uma estética documental, tais como: filmagem em locações,
uso de atores não profissionais, uso de dialetos regionais, mas que apareciam também em
filmes de outros cineastas. Tem-se também Vittorio de Sica, que começou sua carreira
inicialmente como ator para, posteriormente, dirigir filmes, mas sem deixar de atuar em
obras realizadas por outros cineastas, em sua grande maioria mais comerciais. E Luchino
Visconti, que, antes de fazer seu primeiro longa, foi assistente do diretor francês Jean
Renoir − o nome mais famoso de outro importante movimento cinematográfico: o
realismo poético francês e que era uma influência inclusive para o surgimento do
neorrealismo, apesar das suas diferenças.
Roberto Rossellini, Vittorio De Sica e Luchino Visconti são os cineastas
considerados mais representativos do neorrealismo, mas existem outros, como Alberto
Lattuada, Giuseppe de Santis ou mesmo Antonionni, que, no seu início, integrou o
neorrealismo.
A heterogeneidade era um dos aspectos que marcava o movimento; não chegou a
existir um manifesto neorrealista ou algo próximo disso, simplesmente o rótulo surgiu
pelos críticos de cinema − como André Bazin, que perceberam que diversos filmes
italianos feitos na mesma época compartilhavam temáticas em comum. O neorrealismo
teve uma duração efêmera, que vai de 1945, após o fim da guerra, ao começo dos anos de
1950, sendo Roma, cidade aberta, de Roberto Rosellini, o marco inicial, e Umberto D,
filmado em 1951, mas lançado no ano seguinte, o último filme de relevância do
movimento.
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As causas para o seu declínio são diversas, mas as principais são: a hegemonia
cada vez maior de Hollywood dentro do mercado cinematográfico, se anteriormente, no
período fascismo, existia uma política protecionista ao cinema nacional, no pós-guerra
houve pressão dos EUA para seu afrouxamento; e a rejeição, tanto do governo quanto da
igreja católica, aos filmes neorrealistas, que eram acusados de mostrar uma imagem
negativa da Itália e de atentar contra os valores morais tradicionais.
Os cineastas do movimento começaram a se deparar com o boicote e a falta de
divulgação de seus filmes pelos governantes; estes fatores, além de um certo desgaste da
estética neorrealista, levaram os próprios diretores a fazer filmes que se afastavam do
movimento.

Neorrealismo italiano: origens

Para falar do surgimento do neorrealismo italiano tem que se falar inevitavelmente
do cinema anterior, pois foi ele que deu as bases para o seu aparecimento.
Entre as políticas no seu período do poder, as principais eram uma legislação
protecionista ao cinema, que limitava a importação de filmes estrangeiros. Além disso,
para as produções que chegavam ao País existia a obrigatoriedade de serem dubladas no
idioma italiano. Houve a criação do estúdio de cinema Cineccittá, um complexo
imponente tanto quanto Hollywood; além do Festival de Veneza, que ainda hoje é um dos
festivais de cinema mais importantes na Europa.
A indústria cinematográfica italiana nesse período apresentava bastante
particularidades em relação aos outros países por mesclar um modelo que tinha
características tanto dirigistas quanto da participação de capitais privados.

Devido aos investimentos e incentivos, Mussolini obteve um poderoso
cinema de entretenimento popular que passava a rivalizar com
Hollywood em termos de narrativa e sofisticação estilística. Como a
discussão de assuntos contemporâneos foi acompanhada de uma
vigilante censura, o resultado foi a proliferação de entretenimentos
escapistas como os glamurosos filmes de telefono bianco. Isso não
significa dizer, contudo, que não houve interesse do regime em produzir
filmes de propaganda política. Segundo Jean A. Gili, os filmes de
propaganda explícita, ou seja, aqueles que continham mensagens
políticas imediatamente decifráveis, podem ser distinguidos por meio
de cinco temas principais e recorrentes nos seus enredos: 1) a exaltação
do fascismo; 2) o nacionalismo; 3) o militarismo; 4) o colonialismo e o
imperialismo; e 5) o anticomunismo. (PEREIRA, 2003: 106-107).
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Esse breve retrospecto da produção antes do neorrealismo é importante para
demonstrar que o movimento não surgiu totalmente no vácuo. E, se a guerra trouxe
dificuldades para a indústria cinematográfica, que teve como consequência danos ao
estúdio da Cineccitá e uma forte crise econômica que criou dificuldades na produção de
filmes de maior orçamento, ela não impediu que um grupo de cineastas com grande
habilidade diante de situações adversas realizassem produções que marcariam a trajetória
do cinema. Rosselini, Visconti e De Sica, os principais integrantes do movimento
neorrealista, eram diretores já bastante experientes, que tinham domínio da técnica
cinematográfica e de discussões teóricas, não apenas em nível nacional, mas
internacional, tendo um diálogo bastante profícuo com os cinemas americano e francês.
O que o neorrealismo trouxe de novidade em relação ao que se fazia anteriormente
reside na questão temática e nos discursos dos filmes, que traziam mensagem antifascistas
e tinham como protagonistas personagens das camadas populares da sociedade.
O crítico francês André Bazin foi um dos primeiros a escrever artigos e ensaios
sobre o cinema italiano do pós-guerra, contribuindo, sobretudo, na sistematização dos
diversos diretores que compartilhavam características em comum do que se chama
neorrealismo.
Como Bazin (2014) aponta, os filmes se passam em um espaço e tempo bastante
concreto, diferentemente das produções francesas, inglesas e americanas, entre outras, em
que o contexto onde se passam é mais abstrato e indefinido. Os neorrealistas filmavam
em locações, com pessoas comuns como atores, discutiam assuntos do calor da hora e,
ainda que ficcionais, incorporavam características do documental, sendo uma forma de
crônica da vida cotidiana, fragmentos daquele momento.

Os filmes italianos, ao contrário, mesmo quando o essencial do roteiro
e independente da atualidade, são, antes de tudo, reportagens
reconstituídas. A ação não poderia se desenrolar num contexto social
qualquer, historicamente neutro, quase abstrato como os cenários de
tragédia, tal como acontece, no mais das vezes, em graus diversos, no
cinema americano, francês ou inglês. A consequência é que os filmes
italianos têm um valor documentário excepcional, impossível de ser
separado do roteiro sem levar com ele todo o terreno social no qual ele
se enraizou. (BAZIN, 2014: 285).

Há diversas controvérsias sobre onde começa e termina o período que se chama
de neorrealista. Existe uma corrente que coloca Obsessão − o primeiro longa-metragem
de Visconti, de 1943, realizado ainda no período fascista, como a primeira obra do
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neorrealismo italiano. Os motivos para tal é que os principais elementos do movimento
neorrealista estão nesse filme, como uso de locações e de pessoas comuns como atores,
bem como uma narrativa e uma direção mais direta. Por outro lado, ele é uma adaptação
de um romance policial norte-americano; a história é transposta para o Vale do Pó, tendo
características que o aproximam mais do noir do que diretamente da crônica social,
embora esse aspecto não esteja ausente (COSTA, 2003).
Para outros o movimento começa com Roma, cidade aberta, filmado pouco tempo
depois da libertação da cidade pelos aliados e lançado quando segunda guerra terminou.
Este filme tem, como principal temática, a resistência italiana diante da ocupação alemã
e o papel, tanto de católicos quanto de comunistas, no combate ao nazifascismo.
Rosamaria Fabris, em seu artigo sobre o cinema neorrealista italiano, faz uma
classificação temática dos filmes neorrealistas em oito eixos − mas se apresenta aqui
apenas quatro deles. O primeiro aborda o fascismo e a guerra, tem como principais
exemplares a trilogia da guerra de Rossellini, que inclui Roma, cidade aberta, Paisá e
Alemanha ano zero. O segundo eixo foca, sobretudo, na Itália rural e meridional; engloba:
Terra treme, de Visconti, e Arroz amargo, de Sanctis, como os filmes mais relevantes. O
terceiro fala do desemprego e do subemprego, tem como maior destaque a obra Ladrões
de bicicleta, de De Sica. O quarto seria o abandono dos setores mais vulneráveis, como
crianças e idosos, e tem como destaque mais dois filmes também de De Sica: Vítima da
tormenta, protagonizado por crianças, e Umberto D, que fala da velhice. A autora fala
que excluiu cineastas como Fellini e Antonioni por considerar suas obras afastadas do
neorrealismo (FABRIS, 2006).
Apesar da diversidade estilística e temática entre os diretores, eles compartilham
caraterísticas em comum, conforme a citada autora. “Um dos possíveis denominadores
comuns dos diretores neorrealista está na sua vontade de mostrar a classe dos explorados,
de revelar a outra face da realidade italiana que o fascismo tinha censurado e suprimido
das telas.” (FABRIS, 1996: 31). Além da temática de fundo social focalizada nas classes
mais desfavorecidas e no diálogo crítico entre cinema e sociedade, o neorrealismo
também se caracteriza: “[...] pela descoberta da paisagem italiana, e pelo gosto por
ambientes naturais; pelo uso dos dialetos falados na península Itálica; pelo valor do filme
como documentário; pelo uso de atores não profissionais e pelos sentimento dos
humildes.” (FABRIS, 2006: 31).
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O neorrealismo não surgiu como um movimento ou escola de cinema de forma coesa e
organizada, tanto que teve uma duração breve e cada um dos seus membros, após o
declínio, tomaram direções bastante diferentes um dos outros em matéria de cinema.

Declínio do neorrealismo e legado

Assim como seu surgimento, não existe um consenso sobre o fim, como e quando
ocorreu o declínio do neorrealismo. Mas existe o consenso de que Umberto D tenha sido
o último filme de relevância feito dentro dos princípios do movimento, o qual foi um
grande fracasso na época; embora posteriormente tenha sido reavaliado pelos críticos e
teóricos de cinema.
Na própria indústria cinematográfica, depois do sucesso que foi Roma, cidade
aberta, que levou prestígio internacional ao cinema italiano, os filmes neorrealistas
seguintes foram gradativamente tendo menos sucesso comercial.No começo da década de
1950 houve uma saturação e desinteresse do público pelas temáticas neorrealistas;
observa-se que o público não sentia vontade de ver sua realidade retratada nas telas de
cinema, preferindo as comédias italianas ou os filmes de Hollywood.
Mesmo os cineastas que fizeram parte do neorrealismo, ainda que seus filmes se
mantivessem fieis tematicamente e esteticamente, acabaram incorporando características
do cinema mais comercial − a exemplo de Giuseppe De Sanctis e Vittorio De Sica, entre
outros, que foram fazendo uma diluição da crítica social que anteriormente aparecia de
forma mais enfática. A Itália, depois de um período bastante turbulento após a segunda
guerra, em que enfrentou grandes problemas com a pobreza e o desemprego, começou,
nos anos de 1950, a experimentar um período de grande crescimento e emprego − o que
se chamou ‘milagre italiano’ e que ocorreu no mesmo momento do Plano Marshall, criado
pelos EUA para ajudar a economia europeia. O País teve, então, um aumento da
urbanização e da mobilidade social de boa parte dos trabalhadores para a classe média.
Além da saturação e do desinteresse do público, existiam as questões políticas,
tanto do governo democrata cristão quanto da igreja católica, que acusavam os filmes
neorrealistas de levar uma imagem negativa do País, de transmitir mensagem subversivas
e de seus cineastas mostrarem certa simpatia pelo marxismo. E também o governo dos
EUA pressionava fortemente para que a importação de filmes norte-americanos fosse
facilitada e que o protecionismo que existia na época do fascismo, e que privilegiava o
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cinema nacional, fosse abandonado. O que acabou ocorrendo, criando dificuldades para
que o cinema neorrealista tivesse espaço no mercado cinematográfico.

Deve-se registrar que todos os setores, o cultural, ou melhor, o
cinematográfico era o único não contemplado com verbas pelos
americanos no plano de reconstrução do País. E não faltaram inclusive
projetos, como o da construção de uma cidade cinematográfica em
Firenze (que acaba por ser um documento a testemunhar as disposições
dos EUA com relação a cinematografia italiana), conforme documenta
um relatório confidencial do Exército Americano da época, que
apontava a renascente cinematografia italiana como uma ameaça,
portanto devendo estar fora das verbas destinadas à reconstrução, ao
contrário de outros setores da indústria. (AUGUSTO, 2009: 6).

Mas isso não significou a perda de espaço total do cinema italiano: ao mesmo
tempo que havia incentivo à importação de filmes estrangeiros, de forma contraditória o
governo estabelecia uma cota mínima de exibição de filmes italianos.
Apesar de todos os acontecimentos descritos terem uma participação no declínio
do neorrealismo, não é menos importante o próprio fato de os cineastas sentirem que a
estética neorrealista tinha se esgotado e que seus filmes posteriores deveriam explorar
outras questões.
O que aparece de maneira bastante clara nos diálogos entre um dos principais
estudiosos do cinema italiano, o teórico francês Guido Aristarco, e André Bazin. O
primeiro acusa Rossellini de abandonar e descaracterizar a essência do neorrealismo −
sendo que o teórico francês define o neorrealismo de forma bastante diferente dos
italianos −, enquanto o segundo sai em defesa do cineasta e afirma que ele, mesmo nessas
obras, manteve-se fiel às ideias neorrealistas.

Será que Rossellini foi realmente e ainda é neorrealista? Parece-me que
vocês admitem que ele tenha sido. Como contestar, com efeito, o papel
desempenhado por Roma, Cidade Aberta e Paisá, na instauração e
desenvolvimento do neorrealismo? Mas vocês falam de sua
“involução”, já sensível em Alemanha, Ano Zero, decisiva, a partir de
Stromboli [1950] e de Francisco, Arauto de Deus [Francesco, giullare
di Dio, 1950]; catastrófica com Europa 51 e Viagem à Itália. Ora, de
que acusam essencialmente esse itinerário estético? De abandonar de
modo cada vez mais aparente a preocupação com o realismo social, com
a crônica da atualidade em prol, é verdade, de uma mensagem moral
cada vez mais sensível, mensagem que podemos, conforme o grau de
malevolência, solidarizar com uma das duas grandes tendências
políticas italianas. (BAZIN, 2014: 366).
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Para Bazin (2014) o neorrealismo se define não por representar a realidade da
forma mais objetiva possível, pois isso estaria associado a um naturalismo; esse novo
realismo se diferencia por reconhecer que o próprio real, diverso e fragmentado, pode ser
analisado por diferentes pontos de vista, mas que os fatos concretos não deixam de
existir.Nesse aspecto, para o citado autor, Rossellini não deixou de ser neorrealista, pois
seu conceito do real é bastante diverso; ele prefere afirmar que existem diversos
neorrealismos também De Sica e Visconti.
O neorrealismo teve uma existência bastante breve, como abordado, porém, sua
influência e legado inspirou diversos cineastas fora da Itália − para mencionar apenas dois
exemplos célebres: o movimento francês Nouvelle Vague e o Cinema Novo, que é
brasileiro. Ambos os movimentos beberam da fonte do neorrealismo e, claro, em
contextos diferentes, surgiram como uma resposta ao cinema feito anteriormente em seus
países através de uma nova geração de diretores e estudiosos de cinema.

O legado neorrealista

O principal legado do neorrealismo foi o de demonstrar que o cinema sempre
estabelece uma relação com seu contexto histórico. A novidade está no fato de que seus
filmes não querem apenas interpretar esses acontecimentos, mas relatar o cotidiano sem
pré-julgamentos. Em suas narrativas existe uma sensação, em certos momentos, de que
ela é fragmentada e não existe um desfecho ou clímax, como na narração clássica. Isso
não aparece tanto em Roma, cidade aberta, mas se vê modo mais evidente nos filmes
neorrealistas posteriores, que vão aprofundando essas características (GARCIA, 2009).
No neorrealismo seus personagens são influenciados pelo meio e pelo contexto
social onde vivem; e, por mais que se tenha um desejo de mudar ou esforço para mudar a
situação, isso não acaba se concretizando. Como acontece em Ladrões de bicicleta, onde
o protagonista, que tem sua bicicleta roubada, um objeto essencial para o seu sustento,
em seu desfecho, em um ato de desespero, tenta roubar a bicicleta de outro indivíduo.
É por colocar ênfase as pessoas comuns que o neorrealismo faz uma contra análise
da sociedade. Nos termos de Marc Ferro, seus filmes fazem um contraponto ao cinema
anterior − que, em suas peças de propaganda, glorifica o militarismo e o passado
grandioso da Itália no Império Romano − fazendo uma análise crítica do País. Não apenas
ao fascismo, que tinha terminado, mas ao próprio presente, onde a situação de fato não
tinha mudado, tanto que gerou críticas do governo democrata cristão e da igreja católica.
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Não é suficiente constatar que o cinema fascina e inquieta: os poderes
públicos e o privado pressentem também que ele pode ter um efeito
corrosivo e que, mesmo controlado, um filme testemunha. Noticiário
ou ficção, a realidade cuja imagem é oferecida pelo cinema parece
terrivelmente verdadeira. É fácil perceber que ela não corresponde
necessariamente ás afirmações dos dirigentes, aos esquemas teóricos, à
análise das oposições. Em vez de ilustrar esses discursos, acontece ao
cinema de acusar a inutilidade deles. Compreende-se porque as igrejas
ficam atentas, por que os padres de cada credo e os docentes em geral
tenham exigências altivas e maníacas diante dessas imagens vivas que
eles não aprenderam a analisar, controlar e recuperar em seu discurso.
O filme tem essa capacidade de desestruturar aquilo que diversas
gerações de homens de Estado e pensadores conseguiram ordenar num
belo equilíbrio. (FERRO, 1992: 85-86).

Mais do que uma questão formal no cinema, de trazer mudanças na linguagem
cinematográfica − o que não era algo tão inovador, já que elementos documentais, o uso
de locações, dialetos e pessoas comuns apareciam anteriormente, mesmo na época do
regime fascista −, o diferencial foi articular essas características com uma nova
mensagem: de crítica à sociedade italiana.
Por ter colocado questões bastante controversas foi que o neorrealismo teve uma
duração breve. Por serem filmes que abordavam temas sensíveis, criou uma certa
distância com o público e gerou receio entre as autoridades políticas e religiosas. Mesmo
o filme Roma, cidade aberta, que mostra uma certa união entre católicos e comunistas na
resistência à ocupação alemã. Indício de que esse consenso entre diferente grupos e
ideologias não teria efeitos duradouros, o que ocorreu com os democratas cristãos dando
fim ao governo de coalização com comunistas e socialistas (FABRIS, 2006).

Conclusão

Neste artigo fez-se uma análise bem breve do contexto social e histórico do
neorrealismo italiano que, mesmo com a curta duração do movimento, teve grande
influência. Pode-se dizer que, apesar de ter sido marcado como um ponto de ruptura no
cinema italiano, sua inovação foi mais temática do que estética, pois muitos dos elementos
associados ao movimento já apareciam em diversas produções ainda no regime fascista.
Mas é inegável que eles se relacionaram de forma mais bem-acabada no neorrealismo.
Roma, cidade aberta foi o marco inicial e abriu as portas para a popularização do cinema
italiano no exterior, além de ter sido sucesso de público e de crítica.
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Porém, no decorrer do pós-guerra, o sucesso dessas produções foi entrando em
declínio, o que coincidiu com o momento de recuperação da economia italiana e com o
público se interessando mais por filmes comerciais, tanto italianos como norteamericanos, que inundaram o mercado cinematográfico italiano depois da guerra. No
decorrer do tempo, a própria fórmula neorrealista entrou em desgaste, com os cineastas
tomando diversos rumos em suas carreiras cinematográficas. No entanto, o cinema
italiano ainda mostraria resquícios neorrealistas em cineastas como Fellini, Antonioni e
Pasolini, que, embora não tenham tido tanta participação no movimento, são herdeiros
dele no sentindo de propor um discurso crítico sobre a sociedade italiana, mas
apresentando de outras formas.
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A EDUCAÇÃO BRASILEIRA NO SÉCULO XXI E O AVANÇO DO
ENSINO A DISTÂNCIA (EAD)
Reynaldo Zorzi Neto503
RESUMO: O texto procura analisar o avanço do ensino a distância (EaD) no Brasil,
indicando os principais marcos históricos e institucionais. No mesmo sentido, discute
algumas das implicações e consequências deste novo “modo de ensinar”, apontando que
ela possui defensores e críticos. Os defensores vão apontar as vantagens do modelo,
lembrando entre outros argumentos, que o sistema pode ser acessado de qualquer lugar,
desde que se tenha um computador com internet e que o sistema EaD possui caráter
democratizante, por baixar os custos dos cursos. Os críticos, por sua vez, apontam as
limitações do sistema, sugerindo que este tipo de educação é aquele que se destina as
classes mais baixas (em detrimento das elites, que continuam tendo acesso ao ensino
presencial), bem como afirmam ser o EaD apenas mais uma estratégia dos setores
empresariais para aumentar o lucro, oferecendo educação de baixo custo e também de
baixa qualidade.
Palavras-chave: Ensino a distância, educação superior, governo Lula.

Começamos este texto observando que no momento em que ele é escrito o Brasil
e o mundo enfrentam uma dura crise pandêmica, que já está se refletindo na maneira
como nós pensamos as relações humanas e com isso, inevitavelmente, pensamos a
educação. Uma das consequências desta crise é o fato de que, de maneira muito repentina,
milhares de estudantes em todo o mundo não puderam seguir estudando em suas escolas
e se viram diante de uma nova realidade, que foi a de ter que continuar os estudos através
do uso de tecnologias a distância. Também de maneira abrupta, sem nenhum preparo ou
debate mais cuidadoso sobre estas mudanças, milhares de professores e profissionais de
ensino como um todo se viram diante da realidade do ensino a distância, na medida em
que não puderam seguir no seu local de trabalho, precisando aprender de uma hora para
outra a lidar com suas novas demandas que nunca ou pouco tiveram a ver com suas
atribuições cotidianas de trabalho. É bastante claro que este acontecimento na educação,
por tão profundo e radical que é, não poderia deixar de suscitar insatisfações e
reclamações de todos. Entre os professores, um certo sentimento de cansaço e
inadequação, e a nítida percepção de que, mais uma vez as novas tecnologias, ao invés de
503
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representar a conquista de mais liberdade e tempo para o trabalhador, exige ainda mais
dedicação e esforço. É desta forma que os professores, ao contrário do que se poderia
imaginar, estão ainda mais sobrecarregados de trabalho. Em relação aos estudantes, já
ouvimos dizer, ainda que em um tom “meio de brincadeira”, que “nunca sentiram tanta
falta da escola!” (e como sabemos, toda brincadeira sempre tem um fundo de verdade).
Entre as inúmeras reclamações em relação aos novos tempos, uma revolta contra a falta
de interatividade com os professores, aulas a distância chatas, fim do espaço de
sociabilidade com colegas, dificuldades em estudar fora do ambiente escolar. Pensando
nisso, e mais do que nunca, entender e debater a educação a distância se faz necessário,
partindo da premissa que, se esta modalidade de ensino é uma realidade estabelecida na
qual não poderemos negar ou nos furtar, e por outro lado, é preciso também estabelecer
parâmetros de sua atuação, porque o ensino presencial segue sendo imprescindível a nossa
vida e indispensável a formação dos seres humanos.

A evolução da legislação a respeito da educação a distância no Brasil

Quando pensamos sobre o surgimento de uma legislação que regulasse a educação
a distância no Brasil, vamos verificar o surgimento de alguns marcos neste sentido.
O primeiro deles é certamente a própria Constituição brasileira de 1988 que, ao assegurar
que a educação é direito de todos e dever do Estado, oferece a todos os cidadãos o acesso
à educação. O ensino a distância deve ser entendido, antes demais nada, como mais uma
iniciativa no sentido de garantir que este direito possa chegar a todos. Na década de 90,
vamos assistir ao segundo movimento de consolidação jurídica do ensino a distância no
Brasil, que é aquele que se dá com a nova LDB (Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996),
que organiza e regulamenta a oferta dessa modalidade de ensino. Para a iniciativa privada,
a LDB contribuiu para atrair investimentos para a área, porque a regulação jurídica
garantiu uma certa tranquilidade para os empresários. Para outros ainda, o artigo 80 da
LDB teve o mérito e é considerado um verdadeiro divisor de águas, na medida em que
separou aquilo que era feito (com baixa capacidade de regulação estatal) e com o que
acontece depois, quando o Estado passa a ter em suas mãos mecanismos de controle,
normatização e intervenção sobre o processo de oferta de educação a distância504.

504

Art. 80. O poder público incentivará o desenvolvimento e a veiculação de programas de ensino a
distância, em todos os níveis e modalidades de ensino, e de educação continuada.
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Outro momento importante para o ensino a distância se deu em 2004 quando,
através da Portaria 4.059, se estabelece que os cursos de graduação presenciais poderiam
ofertar até 20% de sua carga horária em cursos não presenciais505. Estava regulado o
chamado ensino semi-presencial, modalidade em que uma parte da oferta de formação se
dá presencialmente e outra através de cursos em uma plataforma educacional, onde os
alunos poderiam acessar os conteúdos e realizar as atividades506. Ainda que observamos
que até hoje muitas instituições não fizeram uso dessa estratégia, mantendo os cursos
apenas na modalidade presencial, a portaria representou uma celeuma no ensino superior.
Se havia críticas em relação ao ensino presencial, o fato de que se apontasse um futuro
sem ele, com disciplinas e mesmo cursos inteiros sendo oferecidos via remota, foi
recebido com um ceticismo muito grande. Muitos alunos reclamaram dizendo que
estavam pagando por um ensino presencial e não para ficar sentados diante de um
computador, recebendo e realizando mecanicamente informações e atividades; muitos
professores foram demitidos e os que ficaram estavam insatisfeitos e temerosos de que
poderiam ser os próximos. Especialistas apontaram a perda de qualidade dos cursos,
indicando a deficiência nos materiais adotados e nos processos de aprendizado, que
acabariam por comprometer a formação dos estudantes. Apesar das reclamações gerais,
o ensino a distância mais uma vez se impôs: primeiro porque quando a EaD se
transformou em uma realidade na educação graças a questão do avanço das tecnologias,
a questão passou a ser não mais “se” deveria ou não haver esta modalidade de ensino,
mas

“como” ela deveria ser implantada; em segundo porque, apesar de muitos

entenderem que a educação não deveria ser mais um instrumento para se produzir lucro,
e sim ampliar a formação aos brasileiros, o aparecimento desta modalidade de ensino,
desde os seus primórdios, foi visto pelos interesses empresariais que atuam na educação,
como uma ótima oportunidade de ganhar dinheiro. Implantar o modelo para estes é, antes
de mais nada, uma questão de ampliar os lucros, já que a EaD se apresenta como um
“négocio” no médio/longo prazo bastante lucrativo quando se pensa na relação
505
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uso de tecnologias de informação e comunicação, podendo ou não apresentar momentos presenciais”.
(MORAN: 2009)
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custo/benefício. Por sua vez, o quarto (e penúltimo) marco da legislação que delimita a
expansão do ensino a distância no Brasil é o Decreto 5.622, de 19 de dezembro de 2005,
que regulamenta a oferta do ensino a distância507. Este decreto também assinala, pela
primeira vez, que em qualquer lugar onde é ofertada a educação a distância deve ser
assegurado o acesso das populações a internet banda larga, que se transformou numa
necessidade indispensável, sem a qual o ensino nesta modalidade praticamente não pode
acontecer. A produção e adoção pelo sistema de vídeo-aulas, por exemplo, fez da internet
banda larga um recurso fundamental. Também houve aqui um aumento da
responsabilidade do Estado em relação ao sistema, na medida em que coube a ele garantir
a expansão de oferta de banda larga aos lugares mais distantes do país. Finalmente, o
quinto marco foi o Decreto 5.800 de 2006 que criou o sistema UAB (Universidade Aberta
do Brasil), que garantiu a expansão ainda maior da oferta de EaD. Embora o crescimento
do ensino a distância já se acentuava anteriormente a criação do sistema UAB, é a partir
daí que vamos observar o crescimento exponencial da oferta de educação a distância no
Brasil, que é considerada hoje uma das maiores do mundo, perfazendo hoje cerca de 40%
das matrículas em educação superior no país508.

Mas afinal, o EaD é boa ou ruim para a educação brasileira?

Quando observamos a farta literatura existente sobre o tema, descobrimos que
ninguém é efetivamente contra a educação a distância. O grande debate que assistimos
diz respeito ao alcance, o tamanho e a forma que esta estratégia de aprendizado deve ser
utilizada. Podemos pensar em ensino fundamental e médio via EaD?

Nos cursos

superiores, é aceitável o uso de educação a distância, ou esta ferramenta deveria ser
utilizada apenas para os cursos de pós-graduação? Qual o limite de horas em relação ao
ensino presencial os cursos a distância devem ter? Todas os cursos de graduação podem
admitir a formação pelo sistema EaD? Advogados formados via EaD? Engenheiros,
arquitetos, médicos? Estas são apenas algumas das indagações que são feitas em relação
507
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na qual a mediação didático-pedagógica nos processos de ensino e aprendizagem ocorre com a utilização
de meios e tecnologias de informação e comunicação, com estudantes e professores desenvolvendo
atividades educativas em lugares ou tempos diversos. BRASIL.
508
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Ministério da Educação estabelece as normas para o funcionamento da modalidade de ensino. Ao longo
dos anos o ensino a distância se consolidou e se expandiu no contexto da educação superior brasileira,
sobretudo na educação privada.
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a esse sistema, que dividem os especialistas, provocam e fomentam os mais diversos
“apetites” no debate em torno do tema. Como vamos observar, o processo de
implementação do ensino a distância no Brasil possui defensores apaixonados, mas
também críticos mordazes.
Como observou BERCHANSKY (2008: 168), os primeiros anos do século XXI
foram anos verdadeiramente “dourados” para educação a distância: apenas durante o
governo Lula, entre 2003 e 2010, o EaD apresentou um crescimento expressivo, de cerca
de 18 vezes. Esta explosão nos oferece um pouco a dimensão das transformações que este
modelo de ensino trouxe para a realidade educacional do Brasil. O mesmo autor atribui
este crescimento ao fato de que o EaD apresenta enquanto premissa a ideia da educação
que pode ocorrer “a qualquer hora, em qualquer lugar e no seu próprio ritmo do
estudante”.

Embora isso possa parecer uma vantagem, dado

o caráter “inclusivo” que o enunciado apresenta, BERCHANSKY (2008: 169) não deixa
de discorrer sobre os problemas que este modelo pode apresentar:

(...) considera-se que a primeira vista o EAD apresenta-se enquanto vantajoso, por
buscar “incluir” um segmento da população que não tinha acesso ao ensino superior,
oferecendo flexibilidade de horários e possibilidade de acesso ao nível superior,
cujas instituições concentram-se nas capitais e no eixo sul-sudeste. Contudo, o que
não fica evidente neste processo é o aligeiramento profissional e a facilidade da
obtenção de diplomas. Compreende-se ainda que no contexto atual da sociedade
brasileira, os trabalhadores estão diante do aprofundamento da “questão social”, o
que traz rebatimentos importantes para a construção de uma educação qualificada,
pois no capitalismo contemporâneo a exploração, o desemprego, a pobreza,
assumem formas particulares a partir das transformações ocorridas no processo
produtivo, com as consequentes transformações no mundo do trabalho. Com isso,
identifica-se que esse cenário apresenta-se adverso para a educação superior,
comprometendo, portanto, a formação de alunos críticos e a ênfase de uma educação
pautada na qualidade.

Ao mesmo tempo em que se reconhece, como parte do processo de modernização
das relações humanas, a inevitabilidade da criação e expansão do sistema EaD, os críticos
não deixam de apontar as limitações do processo, sobretudo em relação a forma pela qual
o modelo foi implantado no país, sem critérios e sem fiscalização da qualidade do serviço
oferecido. Estes também assinalam o EaD foi apropriado pelos empresários da educação
que se aproveitaram da lógica menor custo/maior lucro. Através dela, um novo público
pode ser alcançado com custos menores. CASTRO (2010: 206 - 207) chama a atenção
para o fato de que a expansão da oferta de ensino a distância, apesar do forte apoio
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popular, abriu espaço para investimentos do capital financeiro, nem sempre levando a
melhoria do sistema educacional.

(...) As IES, mesmo públicas, passam a ser objetos de metas do mercado expandido,
já que para o funcionamento dessas instituições de ensino, há muitas vezes,
necessidade de convênios e parcerias, bem como de captação de recursos externos.
Com isso, é evidente o retraimento da responsabilidade do Estado como um “bem
público”, apesar de se vangloriar de inaugurar, em série, instituições de ensino. [...]
E não se pode ignorar que a abertura de novas vagas não leva necessariamente de
forma mecânica jovens a entrar na universidade.

Além disso, quando lembramos que a educação superior precisa ser pensada
respeitando-se a tríade ensino, pesquisa e extensão, consideramos que a educação a
distância é, principalmente da forma como foi pensada, incapaz de cumprir com
atividades de pesquisa e extensão porque estas são essencialmente presenciais. O EaD,
neste sentido, representa uma “banalização” da ideia de universidade e do seu papel
social, porque esta é aquela que agrega a diversidade de campos de saber, e se define a
partir do conceito de autonomia acadêmica, didática, administrativa e de gestão ou ainda,
pela unidade na diversidade. O ensino a distância também se apresenta de forma
deficiente, na medida em que é pensado de maneira individualista, não levando em conta
que o saber é algo que deve ser produzido essencialmente de forma coletiva. GOUVEIA
e OLIVEIRA (2006: 13). A maioria dos cursos EaD, por terem sido organizados às
pressas, ficaram desprovidos de estrutura básica de apoio, não possuíam (e não possuem
até hoje) em sua grande maioria, bibliotecas em seus pólos e nem computadores em
quantidade ou condições suficientes. Assim, podemos considerar que ficam
(...) escamoteadas as contradições desse sistema de ensino, uma vez que não há
estímulo à pesquisa (porque não se vislumbra a necessidade de se obter alunos
qualificados e críticos); impedem o aluno de poder vivenciar plenamente a trajetória
acadêmica com troca de experiências, tirar dúvidas com professores, debater sobre
questões atuais, discutir, com a criação de vínculos afetivos com demais colegas,
participação em debates e reuniões, acesso a biblioteca qualificada, realizar trabalho
em grupo. Somado a isso, observa-se que se inviabiliza a organização política dos
estudantes. Assim, o EAD não é uma opção desses estudantes. É resultado,
exatamente, da falta de opções. Expressa uma política deliberada de estímulo ao
empresariamento da educação superior e de desqualificação da formação
profissional. BERCHANSKY (2008: 168)

A existência dos chamados “professores tutores”, responsáveis por orientar a
produção acadêmica dos alunos, também foi bastante criticado. Sobrecarregados por uma
quantidade imensa de estudantes, em geral não são capazes de resolver todas as
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atividades, não contribuindo para formação dos alunos virtuais. OTRANTO (2006: 5)
acredita que seria mais adequado se utilizar da tecnologia de EaD não para cursos de
graduação mais sim para cursos de pós-graduação. Para ela, o ensino a distância entendido
enquanto complemento da pós-graduação

(...) é positivo, mas como graduação é extremamente negativo. É um tipo de curso
para quem tem maturidade, para quem tem acima de tudo disciplina. No curso
presencial, muitas vezes o aluno já não corresponde. Imagine um aluno chegando
em casa depois de um dia de trabalho, cansado, tendo a opção de sair com os amigos
ou namorar, ele não vai preocupar-se em estudar. Se já era difícil manter a motivação
dos alunos em aulas presenciais, muito mais difícil será na proposta virtual, se os
alunos não se envolverem em processos participativos, afetivos, que inspirem
confiança. Em sala de aula, é mais fácil observar os problemas que acontecem e
procurar dialogar ou encontrar novas estratégias pedagógicas.

Outra questão aponta para o erro de se pensar que os brasileiros possuem plena
acessibilidade a computadores. Se considerarmos o país como um todo, cheio de
desigualdades e carências básicas, podemos constatar isso facilmente, mesmo quando
levamos em conta somente aqueles estudantes jovens (e supostamente com mais acesso
à tecnologia) e com idade para cursar o EaD. GOUVÊA e OLIVEIRA (2006: 5).
Para os defensores deste modelo, entretanto, as novas tecnologias significam,
antes de mais nada, uma revolução em relação as possibilidades de acesso à educação,
sobretudo se pensamos nos trabalhadores e nos cidadãos mais pobres, dado que o EaD
significa em geral um barateamento dos preços das mensalidades. Fechando os ouvidos
as críticas, foi criada no início deste século a Secretaria de Educação a Distância (SEED),
que seria o órgão responsável por organizar o sistema de EaD no Brasil. Não sem alguma
dose de ironia, o secretário da pasta respondeu aos críticos do programa:

Sei que muitos, inclusive das universidades, ainda não tomaram a iniciativa de
pesquisar e avaliar devidamente as vantagens que métodos de educação a distância
podem trazer, até mesmo para o próprio ensino presencial. Os que se informaram a
respeito aceitaram o desafio.
Outro mito que vejo disseminado é que a educação à distância dispensaria o
professor. Tal afirmação não resiste à mais rudimentar das análises. Cursos a
distância necessitam, sim, de educadores preparados e motivados, uma vez que
serão, em geral, mais exigidos, inclusive intelectualmente. Tornar-se-ão produtores
de conteúdo. Pelo contrário, cursos de educação a distância ampliam o mercado para
profissionais da educação: a tutoria aos alunos é uma parte fundamental do processo,
sendo normalmente ocupada por professores em formação. Além disso, são
necessários na avaliação e em outras atividades inerentes ao processo. (...) não há
espaço para improviso. Dentro dessa realidade, a missão da Secretaria de Educação
à Distância – Seed/MEC é coordenar essas iniciativas. Para nós da Seed, os desafios
são inúmeros, mas estou convencido de que a educação à distância é o melhor
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caminho para a realização do sonho de todos nós brasileiros, expresso pelo
presidente Lula em seu programa de governo: “Fazer uma escola do tamanho do
Brasil”.509

Outra óbvia defesa do modelo partiu daquela entidade que representa os interesses
privados da educação a distância no Brasil, a Associação Brasileira de Educação a
Distância (ABED). Estes argumentam que o EaD tem a capacidade de ampliar o acesso
à educação, porque o seu alcance é comparativamente muito maior do que a educação do
tipo presencial, podendo chegar as mais longínquas regiões e localidades do país.
Diferentemente da educação presencial, que requer altos investimentos em infraestrutura
e pessoal qualificado (e que nem sempre estão disponíveis) a educação a distância requer
investimentos muitos menores para isso.

(...) a metodologia da Educação a Distância possui uma relevância social muito
importante, pois permite o acesso ao sistema àqueles que vêm sendo excluídos do
processo educacional superior público por morarem longe das universidades ou por
indisponibilidade de tempo nos horários tradicionais de aula, uma vez que a
modalidade de Educação a Distância contribui para a formação de profissionais sem
deslocá-los de seus municípios (...) (ABED).

Assim, a ABED vai saudar a Educação a Distância por seu caráter supostamente
democrático. Estes defendem que as novas tecnologias de informação e comunicação se
impõem como um mecanismo capaz de transpor barreiras e levar o conhecimento a um
número maior de pessoas. O seu fácil acesso, que pode ser feito por um computador em
qualquer parte do país ou do mundo, significa uma revolução na forma de se ensinar e de
se aprender. Como podemos perceber, a discussão sobre o processo de implantação da
EaD era, no início do governo Lula, um “campo aberto de debates”. Ainda que todos
concordassem sobre o fato de que o sistema deveria ser desenvolvido, aceitassem a EaD
como uma realidade, se compreende a existência de dois grupos em disputa sobre os
rumos da mesma no Brasil, que expressam, por sua vez, posicionamentos e interesses
bem distintos em relação ao tema. O primeiro grupo, entusiasta defensor do modelo,
acredita que as novas tecnologias impactam todos os setores da vida humana e que na
educação isso não seria diferente, na medida em que promove a diminuição das distâncias,
o encontro entre o homem e o conhecimento e leva formação, elevando as condições de
vida a milhões de pessoas, nos mais diferentes rincões do país. Para estes, qualquer
509

SEED. Secretaria de Educação a Distância do Ministério da Educação. http://portal.mec.br/
index.php?option=com contente&view=article&id=289&itemid=822.
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tentativa de regulamentar o sistema por parte do Estado, pode vir a significar uma
intromissão desnecessária que acaba por limitar a expansão e, por conseguinte, leva a
redução do número de estudantes e profissionais formados. Da mesma forma, as críticas
a EaD são recebidas como iniciativas de caráter corporativo por parte daqueles que se
sentem ameaçados em seus empregos e debilitados de poder em sua dinâmica coletiva.
Já os críticos, ainda reconheçam que existem pontos positivos no ensino a distância,
afirmam em primeiro lugar que a falta de uma regulamentação e fiscalização do setor
através do Ministério de Educação fez que com que houvesse uma “proliferação” da
oferta de inúmeros cursos de qualidade duvidosa. Mesmo se utilizando de tecnologias de
ponta, ficam também visíveis
(...) as dificuldades no gerenciamento emocional, pessoal, e organizacional, o que
dificulta o aprendizado rápido. As mudanças na estrutura educacional dependem,
mais do que das novas tecnologias, de educadores, de alunos curiosos,
entusiasmados, abertos, que saibam motivar e dialogar. Nas aulas virtuais os alunos
utilizam fórum de discussão, e-mail do grupo, textos com áudio, indicação de
bibliografias e exercícios. No início os educandos não aceitam muito o novo método.
Acredita-se que naquele momento pudesse ter uma experiência, que fosse uma
metodologia para auxiliar, não substituir. Acha-se que os alunos deveriam vivenciar
pelo menos um mês para dizer se funciona ou não. O resultado foi um problema de
autonomia e organização de tempo por parte dos alunos. Muitos alunos disseram que
era difícil se concentrarem nas explicações dadas por um computador. (TAVARES
2006: 33)

Da mesma forma, este grupo, sempre mais atento as implicações do crescimento
desmesurado do sistema, indicam as relações perniciosas existentes entre a lógica do
mercado, o lucro a qualquer preço e as reais necessidades da sociedade brasileira.
(TAVARES (2006), OTRANTO (2006), entre outros). Mais que profissionais formados
a “toque de caixa” e sem preparação, não resolvendo as deficiências estruturais de um
processo educativo deficiente, o país necessita de profissionais capacitados e preparados
para enfrentar os desafios e novos cenários de um mundo em constante processo de
transformação. Se o objetivo de levar qualidade para todos (e não apenas para alguns) na
educação superior não for alcançado, o Brasil não poderá superar também o dilema
histórico que tristemente nos acompanha: o de possuir uma escola de qualidade com
investimentos em formação e infraestrutura para os ricos e outra de baixa qualidade para
formar apressadamente os filhos da classe trabalhadora. Esta formação “aligeirada” foi,
por conseguinte, a estratégia adotada pelo governo para resolver o problema da demanda
por acesso ao ensino superior. Amplas parcelas da população brasileira, excluídas da
possibilidade de continuar seus estudos, enxergaram no EaD uma “tábua de salvação” e
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buscaram esta modalidade de ensino para completar seus estudos, porque veem na
educação a única possibilidade de ascensão social. Porém este modelo é incapaz de
promover a inclusão destes setores sociais, pelo contrário, apenas reforça o “status quo”,
na medida em que os melhores espaços sociais continuarão a ser ocupados por aqueles
que tiveram acesso a uma educação privilegiada. BOURDIEU e PASSERON (1992: 76)
analisaram exaustivamente esse fenômeno ao afirmar que a reprodução do sistema de
ensino como “instituição relativamente autônoma possibilita a reprodução da cultura
dominante e essa reprodução cultural reforça como poder simbólico a reprodução
contínua das relações de força no seio da sociedade”. No mesmo sentido, podemos
afirmar que o ensino à distância surge apenas para reforçar o que MÉSZÁROS chama de
educação formal, que é a educação para conformidade e a produção de consensos sociais.
A EaD não está aí para questionar valores e promover transformação social, porque opera
dentro de limites institucionalizados, de uma sociedade que mercantiliza todas as
relações, inclusive a educação, negando o caráter transformador desta. Realizar a tarefa
histórica da educação (e da universidade) que é possibilitar ao ser humano a sua
emancipação, rompendo com a lógica do capital, dentro dos estreitos limites deste tipo de
educação, é quase uma tarefa impossível.

A transformação social emancipadora radical requerida é inconcebível sem uma
concreta e ativa contribuição da educação no sentido amplo (...). E vice-versa: a
educação não pode funcionar dispersa ou sem sentido. Ela pode e deve ser articulada
adequadamente e redefinida constantemente no seu inter-relacionamento dialético
com as condições cambiantes e as necessidades da transformação social
emancipadora e progressiva em curso. MÉSZÁROS (2008: 76).

Concordando com a afirmação dos dois autores, LIMA (2008: 19) acrescenta que a
análise da política de educação a distância

(...) só pode ser realizada, portanto, nos marcos da crescente desresponsabilização
do Estado no que diz respeito ao financiamento da educação superior pública; do
estímulo a medidas que acentuam a privatização interna das instituições de ensino
superior (IES) públicas; do aprofundamento do processo de empresariamento da
educação superior, por meio da ampliação do número de cursos privados e/ou da
imposição de uma lógica empresarial à formação profissional; e da política de
redução do tempo de duração dos cursos e de precarização do trabalho docente.

Ainda que possamos afirmar que o governo Lula tenha investido na universidade
pública mais do que o governo anterior, o que por si só já representa algo positivo, não
podemos deixar de considerar que, no final de seu governo (dados de 2009), segundo
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pesquisa realizada pelo Sistema de Información de Tendencias Educativas en América
Latina (SITEAL), o Brasil tinha aumentado ainda mais a relação de estudantes no ensino
superior privado em relação as públicas. Perdendo apenas para o Chile, chegamos a 77%
de matrículas na educação superior privada, enquanto que a média da região era de 52%
e, 2009. Em resumo, a política de expansão da oferta do ensino superior pela via privada,
processo que já vinha ocorrendo desde os governos militares no Brasil, e que foi
acentuada pelo governo Fernando Henrique, não foi interrompida durante os dois
mandatos de governo Lula. Pelo contrário, neste período a expansão do ensino superior
particular ampliou a sua participação em relação ao ensino público.
Reflexões finais
Está em curso na nossa sociedade atual uma narrativa muito consistente que tenta
difundir a ideia de que devemos aceitar o novo normal. E essa nova condição envolve um
outro tipo de escola e universidade totalmente ressignificada em relação aos processos de
educação. Esta narrativa acredita que a expansão sem limites da EaD é necessária, e o
que o novo normal pressupõe a ideia de que o Estado é um ente desnecessário e daninho
na regulação do sistema, na medida em que os indivíduos são livres para escolher a forma
pela qual vão aprender. Este mesmo discurso pressupõe também o fato de que aqueles
que criticam a tecnologia são defensores de uma educação arcaica, na contramão do
progresso. Entretanto o que acontece é o oposto. A escola jamais poderá deixar de ser um
local em que alunos e professores devem estar juntos produzido conhecimento, e as
ferramentas de educação (como a internet e seu conteúdo) estão ali para contribuir nesse
processo de construção. A educação deve servir para transformar, e a transformação
apenas pode se dar quando as pessoas estão juntas. Imaginem o que seria da universidade
latino-americana se os alunos não estivessem juntos na reforma de Córdoba em 1918.
Imagine o que seria da nossa humanidade se não fosse o maio de 1968, quando os
estudantes foram o combustível das transformações; ou mesmo quando pensamos na luta
pelos direitos raciais, pelos direitos da mulher, pelas lutas dos trabalhadores. O criativo e
o transformador se dá quando as pessoas estão juntas. Vivemos mais do que nunca na
história da humanidade numa perspectiva de invisibilização das pessoas, em que o
estudante vira consumidor, e o professor vira tutor. Precisamos incorporar os novos
dramas históricos e isso só ocorre quando as pessoas estão movimentando a escola,
movimentando a educação, o trabalho, a sociedade como um todo.
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O modelo que está sendo gestado daqui para diante pelas grandes conglomerações
de educação mundial, pós crise pandêmica, é aquele que repensar a educação e aprimora
o processo de pauperização do ensino. Como afirma GENTILI, estes grandes grupos
pensam em um primeiro momento num modelo que possa conjugar e expandir um sistema
para todos os níveis de ensino que seja hibrido, ou seja, na sua forma presencial e a
distância. Ainda que não deixemos de ver aspectos positivos na educação a distância, é
preciso afirmar também que ela não deixa de ser um “front” na guerra cultural movida
pela extrema direita neste momento no mundo, que enxergou aqui a possibilidade de
refuncionalizar a educação, tirando dela seu caráter crítico, e garantindo a transmissão de
conhecimento sem reflexão. Sendo assim, trata-se mais do que nunca em se trabalhar por
uma educação a distância que esteja a serviço da ampliação das possibilidades e acesso a
cultura e conhecimento de qualidade e não como instrumento para aprofundar a abismo
existente entre aquela formação de excelência, reservada a poucos, e aquela aligeirada,
destinada as populações pobres do nosso país.
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LAMPIÃO DA ESQUINA E SOMOS: CONSTRUINDO
HOMOSSEXUALIDADE EM TEMPOS AUTORITÁRIOS

A

Rhanielly Pereira do Nascimento Pinto510
RESUMO: Este artigo tem por objetivo apresentar os resultados parciais de minha
pesquisa de mestrado que tem como problema central a investigação sobre os processos
de construção das identidades homossexuais no jornal Lampião da Esquina publicado no
Rio de Janeiro entre 1978 e 1981, e o jornal Somos publicado em Buenos Aires entre 1973
e 1976. Como recorte central, este texto dialoga com as perspectivas teóricas de Peter
Drucker (2015), Foucault (1988) e Rubin (2017) sobre as questões de identidade,
invenção da homossexualidade e da relação entre estrutura e sujeito na produção de
regimes de formação de mesmo sexo. O artigo, está dividido em três seções: na primeira
apresento as fontes, a importância destas no processo de emergência do movimento
homossexual; uma segunda relacionando os aspectos de produção de identidades dentro
de ambos os jornais; e por último os rumos teóricos e metodológicos que estas discussões
tem provocado na escrita da dissertação.
Palavras-chave: Ditaduras; Homossexualidades; Movimentos Homossexuais; Lampião
da Esquina; Frente de Liberação Homossexual Argentina.

Introdução

Nos últimos 20 anos, inúmeras mudanças têm se feito sentir no cenário político
brasileiro com os avanços e retrocessos da busca pelos direitos a igualdade para cidadania
da comunidade LGBTI+. Estas transformações são possíveis graças aos movimentos
políticos desta comunidade que desde o final dos anos 70 reivindica seu lugar social,
político e cultural como sujeitos históricos.
Embora a arena dos debates políticos no Brasil tenha sofrido um forte
recrudescimento conservador nos últimos 5 anos, é inegável que os avanços demonstram
uma mudança considerável dos costumes e da compreensão sobre as sexualidades e os
gêneros dissidentes a norma. A disciplina História não está excluída destas disputas e foi
também, um espaço de conquistas e disputas sobre a escrita destes sujeitos que,
anteriormente, não estavam incluídos nas narrativas históricas.

510

Mestrando em História pela Universidade Federal de Goiás, sob orientação da professora Drª Ana
Carolina Eiras Coelho. rhaniellypereira@hotmail.com.
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Como destacaram Elias Veras e Joana Maria Pedro “[...] os estudos sobre o
“universo” homossexual também partiram do questionamento da invisibilidade do sujeito
homossexual, lésbico, travesti e transexual.” (VERAS; PEDRO, 2014, p.104). Para o
historiador e a historiadora a Clio, nestes últimos anos, passou por um processo de saída
do armário reivindicando o contar das histórias desta população.
A pesquisa de mestrado em desenvolvimento sob título de Movimentos
Homossexuais nos Trópicos Argentina e Brasil: identidades em negociação nas páginas
do Somos (1973-1976) e Lampião da Esquina (1978-1981) faz parte desta movimentação
histórica de historiadoras e historiadores LGBTI+ em busca da apropriação e das
narrativas sobre o passado do grupo social, político e cultural ao qual estão incluídas/os.
Este projeto, iniciado em março de 2019 faz parte de uma trajetória de pesquisa que vem
sendo construída desde 2016 quando me aproximei do Lampião da Esquina em uma
iniciação científica que posteriormente se aprofundaria em uma monografia de conclusão
de curso511.
Embora a historiografia sobre as sexualidades dissidentes tenha se ampliado e
diversificado os seus objetos, temas e problemas, é visível ainda uma concentração destes
estudos aos limites nacionais. Esta pesquisa, em contraposição, tem incorporado a
metodologia das Históricas Cruzadas512 para pensar as relações sincrônicas e diacrônicas
que produziram novas identidades homossexuais no Brasil e na Argentina.
Esta metodologia, uma variação dos estudos comparativos, visa estabelecer os
laços de entrelaçamento e cruzamento que podem ser efetuados através do quadro teórico
utilizado, das conexões entre os documentos analisados e também da sincronia presente
em um dado problema histórico. Neste sentido tenho pensado e utilizado esta forma de

511

A monografia de conclusão de curso teve como principal objetivo estabelecer como as relações de
violência e resistências homossexuais emergiram nas páginas do jornal. Diferente da Iniciação Científica
que se aprofundou em detalhar as diferentes formas de violência contra homossexuais masculinos e
travestis. Ambas as pesquisas foram orientadas pela professora Drª Lilian Marta Grisólio. PINTO,
Rhanielly Pereira do Nascimento Pinto. Estourando a bolha: o cotidiano LGBT entre identidades,
violências e resistências no jornal o Lampião da Esquina (1978-1981). Monografia em História – Unidade
Especial Acadêmica de História e Ciências Sociais, Catalão, Universidade Federal de Goiás. 2018. Acesso
em 2. ago, 2020. Disponível em: https://www.academia.edu/38806728/ ESTOURAN
DO_A_BOLHA_O_COTIDIANO_LGBT_ENTRE_IDENTIDADES_VIOLÊNCIAS_E_RESISTÊNCIA
S_NO_JORNAL_O_LAMPIÃO_DA_ESQUINA_1978_1981. _
512

Cunhada originalmente por Michael Werner e Bénédicte Zimmerman as Histórias Cruzadas tem por
objetivo compreender as conexões e particularidades a partir do exercício cognitivo de cruzamento, seja
através do objeto a ser analisado, seja através dos procedimentos de pesquisa escolhidos. Esta modalidade
dos estudos “referenciais” escolhido para a pesquisa nos auxilia a compreender os efeitos diacrônicos e
sincrônicos a partir de distintos “espaços”, frequentemente denominados na historiografia de macro e micro
(ZIMMERMAN; WENER. 2003).
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escrita da história para compreender e ver as aproximações, os distanciamentos e as
particularidades produzidas em contextos históricos onde as identidades de bichas,
maricas, bofes, chongos e entendidos tomam a cena e disputam seus espaços de
sociabilidade e territorialidades políticas.
Nosso principal problema é tentar compreender quais identidades foram
estabelecidas neste momento histórico onde o movimento homossexual argentino
emergia com a Frente de Liberação Homossexual e sua publicação somos, e
respectivamente no Brasil com a publicação de Lampião da Esquina, uma das principais
mídias alternativas homossexuais do período. As identidades produzidas nesse período,
seriam constitutivas da homonormatividade513? Caso não sejam, o que estas identidades
significam historicamente para uma análise das relações de mesmo sexo na história de
ambos os países?
Estas são algumas perguntas que tem guiado o trabalho e necessariamente
implicado uma discussão sobre o pensamento queer nos trópicos bem como as
aproximações de uma análise sobre o sexo e a sexualidade na intersecção/cruzamento que
deram origem a um queer marxismo514 ainda em tradução no Brasil.

2. Emergindo em um contexto conturbado

Em 1969 um ex-militante do Sindicado do Correio Nacional da Argentina se
reunia em um café na zona conurbada de Buenos Aires para pensar as condições da
revolução tomadas, agora por um novo elemento, a homossexualidade. Em entrevista a
Patrício Simonetto (2017), Hector Anabitarte revela que havia marcado reuniões

513

A homonormatividade foi um conceito estabelecido na obra de Lisa Duggan e visa dar conta dos
processos históricos de incorporação de homossexuais e lésbicas a sociedade de consumo durante o
surgimento e a consolidação do neoliberalismo. Utilizando Duggan como referência Peter Drucker analisou
como essa formação de mesmo sexo emergiu no final do século XX quando os homossexuais. Segundo o
historiador, essa normalidade gay se constituiu através de cinco traços fundamentais: “[...] a autodefinição
da comunidade lésbica/gay como uma minoria estável; uma tendência crescente à conformidade de gênero;
a demarcação e a marginalização das pessoas trans e de outras minorias dentro da minoria; a integração
crescente à nação; e a formação de novas famílias lésbicas/gays normalizadas.” (DRUCKER, 2017, p.205)
514
O que tenho chamado de queermarxismo neste texto, na pesquisa e em outros artigos já publicados é a
uma agenda crescente de criação de uma ponte de análise do materialismo histórico e de um pensamento
queer radical. Esta agenda, empenhada pelos queermarxistas, tem nos dias de hoje textos que já se
consolidam como basilares do campo, como o caso das formulações de Duggan (2002), Alan Sears (2005),
Kevin Floyd (2009), o próprio historiador Peter Drucker e a crescente influência de Hennessay (2000).
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periódicas em cafés da região para dar origem a primeira organização homossexual dos
trópicos a chamada Nuestro Mundo515.
Essa organização tinha como objetivo repensar a homossexualidade presente em
integrantes da esquerda no país. Anabitarte, ex-militante do sindicato havia, nos anos
anteriores, sido enviado para análise com um psicólogo e posteriormente expulso da
organização por trazer o elemento pequeno burguês. Conforme a mentalidade recorrente
da esquerda argentina e brasileira, naquele momento a homossexualidade era
compreendida como um elemento da corrupção causada pelo sistema capitalista, sendo,
portanto, uma questão secundária ao ideal da revolução.
A partir da expulsão e da intensa agenda política que tomava conta do país naquele
ano Anabitarte estabeleceu junto com um grupo de militantes uma organização que
buscava garantir a aliança entre a revolução socialista e a revolução sexual. A partir de
então Nuestro Mundo começou, de forma anônima, estabelecer contato com diferentes
grupos em busca de uma aliança que frutificasse em prol da dupla luta que se estabelecera
no país. Isto é, contra a perseguição aos homossexuais, fruto dos Edictos Policiales 2º
H516 e também contra a ditadura iniciada em 1966 pelo golpe de Juan Carlos Ongania.
A radicalização das manifestações contra a Revolução Argentina (1966-1973) deu
origem a crise de Ongania e a substituição de uma outra ala do espectro político da Junta
Militar que orquestrara anos antes o golpe. Eventos históricos como o Rosariazo e o
Cordobazo517 surgiram como um fôlego necessário para o estabelecimento de uma

515

Dois personagens frequentemente são identificados no processo de formação do movimento
homossexual argentino. O pioneiro Héctor Anabtarte representante do grupo Nuestro Mundo e Nestor
Perlónger, grande contribuidor teórico da Frente de Liberação Homossexual e do grupo Profesionales. A
identificação e autoria dos jornais e dos grupos que formavam a Frente ficaram durante muitos anos no
anonimato em função do medo social instaurado através de organizações paramilitares como a Triple A
(Aliança, Anticomunista Argentina) que causou em 1976 a dissolução e um movimento de auto exílio de
parte da crise e da dissolução da Frente. Estas informações são possíveis de ser encontradas apenas através
do cruzamento das fontes. Em Lampião da Esquina algumas edições trazem cartas traduzidas pelos
jornalistas e editores João Silvério Trevisan e Aguinaldo Silva contando, por vezes, com a assinatura de
Héctor Anabitarte. Essas informações, foram ainda confirmadas no processo de entrevista recente efetuada
pelo historiador e cientista social Patrício Simonetto (2017).
516
O chamado 2º H foi um inciso dos Edictos Policiales que segundo o jornal Somos acusavam de “[...]
”incitação ao ato carnal em via pública”, utilizando como pretexto para encarcerar por 30 dias prostitutas e
homossexuais, já que jamais se aplicaram aos homens heterossexuais que galanteavam em público, por
mais brutais que fossem. “(SOMOS, 1973, n.1, p.11).
517
O Cordobazo ficou conhecido por concentrar várias mobilizações estudantis e grevistas na cidade de
Cordoba em 29 de fevereiro de 1969, carregando com grande radicalização pelas vias públicas a revolta
popular do governo militar de Onganía, denunciando as más condições de trabalho dos trabalhadores do
setor industrial e destacando a violenta repressão da polícia nacional. De acordo com Dellasoppa “[...] o
Cordobazo significou o início do fim para o governo Onganía, e também o início de um processo de retorno
à democracia que ira culminar quatro anos mais tarde com um novo triunfo eleitoral do peronismo, um dos
problemas que as forças armadas tentavam resolver quando derrubaram o presidente
Illia.”(DELLASOPPA, 1988, p.291).
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contestação sobre a homossexualidade que nos anos posteriores se daria pelo surgimento
da Frente de Liberação Homossexual Argentina.
A Frente, seria formada em 1971 através do debate e da convergência com o já
solidificado Nuestro Mundo e com a nascente grupo Profesionales518, composto
essencialmente por estudantes e professores universitários de Buenos Aires. A partir da
crise política FLH519 lançaria em foram de 8 números o seu jornal que além de apresentar
a plataforma política da organização, servia também como local de produção teórica, e
denúncia contra a violência policial instaurada no país contra homossexuais, prostitutas e
marginais sociais.
O jornal Somos, produzido em forma de uma zine era produzido de forma
artesanal e continha traduções de notícias internacionais do movimento homossexual no
mundo, denunciava as condições de homossexuais na Argentina e em outros países da
América Latina como Uruguai e Chile e também convidava através de pequenos
manifestos a comunidade gay e lésbica a integrar nos movimentos de luta.
Entre 1973, ano de seu surgimento, e 1976 o jornal foi publicado e distribuído na
Argentina com uma certa irregularidade quanto sua periodicidade e com um número
também variado de páginas. Anos depois, no Brasil, o primeiro grupo homossexual
politicamente organizado no país teria em seu nome uma homenagem ao jornal argentino
sendo fundado sob o nome SOMOS – Grupo de Afirmação Homossexual em São Paulo,
1978.
Neste mesmo ano de meses antes, o jornal Lampião da Esquina, produzido através
do método off-set ocupava as esquinas do gueto homossexual e passava entre 1978-1981
a questionar a legitimidade da política de censura do período e uma nova percepção sobre
a homossexualidade. Lampião, era o esforço de um conjunto de intelectuais, artistas e
jornalistas que viam, através das ideias de contracultura a oportunidade de estabelecer
uma crítica aos padrões de moral do período e as identidades homossexuais.

518

Nestor Perlongher teve um papel fundamental numa virada de perspectiva dentro do movimento
homossexual. O grupo Profesionales, do qual o ativista e antropólogo militava auxiliou uma mudança
quanto a compreensão dos elementos que posteriormente se estabeleceriam dentro da Frente, como por
exemplo a busca por alianças políticas entre a União Feminista Argentina que em conjunto como FLH
produziria o grupo intelectual e ativista Grupo de Política Sexual. Este elemento ainda está sendo explorado
nesta fase da pesquisa.
519
Em sua fase de consolidação, em 1973, a Frente consistia em número considerável de grupos como “[...]
Alborada, Bandera Negra, Católicos homosexuales de la Argentina, Eros, Grupo Nuestro Mundo, Parque,
Profesionales, Psicoanálisis, Safo y Triángulo Rosa. Também participaram referências culturais como o
escritor Manuel Puig, o crítico cultural Alejandro España e o filósofo José Sebreli. (SIMONETTO, 2017,
p. 43, tradução nossa).
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O jornal brasileiro serviu como berço dos grupos organizados no Brasil (SIMÕES;
FACCHINI, 2009). A partir da sua publicação em forma de tabloide com seções fixas
como Opinião, Esquina, uma espécie de editorial, Troca-Troca, Bixórida, Reportagem,
Entrevista e uma última que era chamada de Tendência e se dividia entre indicações e
críticas de espetáculos teatrais, indicações musicais e crítica literária. Através destas
seções Lampião da Esquina auxiliou a invenção do dispositivo do armário520, da confissão
e da positivação da homossexualidade, se aproximando vez ou outra destes grupos
emergentes.

3. Compreendendo um caldeirão de identidades emergentes

Peter Drucker em Warped Sex (2015) analisou o processo de formação de
identidades homossexuais a partir da relação dos diferentes momentos do capitalismo e
concluiu, em seu estudo, que dentro deste regime político econômico foram
experimentadas três formas hegemônicas do desejo de mesmo sexo. Uma primeira
marcada pela concepção médica e jurídica a partir da higienização social que por ele foi
chamado de invertido dominante. Uma outra, marcada pela expansão dos espaços de
sociabilidade gays a partir do fim da Segunda Guerra Mundial, marcado fortemente pela
presença do fordismo. E por último, a nova homonormatividade ou normalidade gay que
ascende no Norte Global a partir do final dos anos 60 e 70 com a emergência dos
movimentos homossexuais.
A análise do historiador norte-americano radicado em Amsterdã se tornou um
importante referencial para pensarmos o caldeirão de identidades homossexuais presentes
no contexto histórico de emergência dos movimentos homossexuais em Argentina e
Brasil. Como mencionamos anteriormente bofes/chongos, maricas/bichas e entendidos
correspondem a identidades que emergem num processo de expansão dos espaços de
sociabilidade.
Os arranjos bofe/bicha e chongo/marica são correspondentes no Brasil e na
Argentina. A bicha ou boneca, e o bofe correspondiam às identidades possíveis de serem
520

A dissertação de Paulo Souto Maior Júnior (2015) trabalhou com maior densidade as questões do
Lampião da Esquina como um jornal que produziu e inventou através de suas páginas um corpo
homossexual que deslocava das lógicas identitárias anteriores. Em grande medida, o que a pesquisa tem
demonstrado é a apropriação de um discurso de uma nova homossexualidade que desde os anos 1950 dava
seus primeiros passos, essa identidade foi autodenominada entendido/entendida. A partir desta identidade
é possível observar um processo de contestação das normativas do gênero que estavam imbricadas na
construção das bichas e bofes no Brasil.
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cunhadas em uma matriz de inteligibilidade heteronormativa. Isto é, correspondiam a uma
relação dicotômica que se estabelecia no imaginário brasileiro em que a bicha reproduzia
os elementos de feminilidade, passividade e fragilidade. Conforme destacou Green, “[...]
a construção boneca/bofe predominava entre homens das classes pobres e operárias,
enquanto muitos homossexuais da classe média não mais estruturavam os papeis sociais
de modo a imitar o comportamento heterossexual normativo de gênero.” (GREEN,
2019[2000], p.311).
No jornal Somos, a crítica ao chongo é desenvolvida em sua quarta edição, na
Seção: Opressões Cotidianas. Nela os autores anônimos escrevem: “Quem é um chongo?
É um machista incapaz de assumir conscientemente seus próprios desejos homossexuais.”
(SOMOS, n.4, 1974, p.21). A crítica se estende e tomando duas partes que versa a escrita
em prosa e poema estabelecendo a existência de uma relação de dominação intrínseca
entre chongos e maricas. Insausti aponta que os chongos “[...] eram rapazes que as
maricas conquistavam nas estações de trem, com pegações nas salas de cinema, em
vagões lotados ou insinuando-se pelos bairros. Não estavam sempre em busca de sexo
com as bichas, se não fossem persuadidos por elas, em certas ocasiões, em troca de um
determinado pagamento. (INSAUSTI, 2017, p.104, tradução nossa)521.
Já no caso brasileiro, uma crítica ao modelo bofe/bicha é intensamente colocado
em inúmeros momentos nas páginas de Lampião da Esquina. Embora as críticas aos
modelos normativos dos papeis de gênero se estabelecessem dentro do jornal, o problema
central enfrentado no contexto brasileiro surgia através do questionamento ao estereótipo
criado sobre a figura do homossexual. Neste sentido, as críticas e o apego à masculinidade
sobressaem as entrelinhas a partir de uma lógica que já se tornava explícita ainda em seu
editorial Saindo do Gueto.
Este primeiro discurso lampiônico, pode nos auxiliar a compreender a forma com
que ao longo de 39 edições Lampião da Esquina viria a redesenhar ou redefinir as
identidades homossexuais. Ao efetuar uma crítica a cristalização das formas de
inteligibilidade sobre as homossexualidades o jornal destacava:
“Nossa resposta, no entanto é esta: é preciso dizer não ao gueto e, em
consequência, sair dele. O que nos interessa é destruir a imagem-padrão
que se faz do homossexual, segundo a qual ele é um ser que vive nas
sombras, que prefere a noite, que encara a sua preferência sexual como
“Chongos eran los varones que las maricas levantaban cuando tetereaban en las estaciones de tren, com
rozamientos en salas de cine, en vagones colmados o insinuándoseles en los barrios. No siempre estaban
en búsqueda de sexo con maricas, sino eran persuadidos por estas, en ocasiones, a cambio de cierta
contraprestación. (INSAUSTI, 2017, p.104)
521
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uma espécie de maldição, que é dado aos ademanes e que sempre
esbarra, em qualquer tentativa de se realizar mais amplamente enquanto
ser humano, neste fator capital: seu sexo não é aquele que ele desejaria
ter.” (LAMPIÃO, 1978, n.0 , p.2)

Neste trecho é possível destacarmos dois pontos fundamentais da empreitada
lampiôncia. A primeira que é a de discutir de forma explícita as formas de leitura social
sobre a homossexualidade. A partir deste ponto o que podemos destacar é que esta
“imagem-padrão” está associada ao limbo estabelecido entre o discurso médico e legal
que se estabelecera logo no fim do século XIX e primeiro quartel do século XX (PINTO,
2019).
A ideia de uma maldição que se espalhara se imbrica com a efetiva construção do
gueto. Aquele espaço tolerado, é em grande media um espaço de contingência estrutural,
social e cultural. Deste modo, a proposta lampiônica de sair do gueto se efetiva na
positivação da homossexualidade. Em termos gerais este ponto do discurso do editorial
de Lampião da Esquina cabe ao processo de transição apontado por Drucker (2015) entre
a construção de novas identidades que buscam a inclusão à nação e a normalização de
seus corpos.
Para reinventar a homossexualidade, o discurso da positividade do sexo homo e
das identidades homossexuais estariam então inseridos no deslocamento dos polos
positivo/negativo através da modificação motor que da racionalidade a esta ordem. Esta
lógica é compreendia por Gayle Rubin (2017) como um sistema de juízo sobre o sexo e
a sexualidade.
Embora tenha efetuado uma síntese deste primeiro ponto, destaco que ao longo da
pesquisa ele tenha sido efetivamente explorado através da reflexão sobre a estrutura do
próprio jornal. Isto é, a compreensão da lógica material que se torna explícita na
observação do corpo do jornal, os elementos que positivam o corpo homossexual no
Lampião da Esquina são vistos desde sua estrutura, disposição das seções, até a efetiva
crítica e aproximação de vez em vez com os grupos organizados em prol da liberação
homossexual.
Explorado esse primeiro ponto, penso que o que se associa profundamente a o
processo de transição desenhado na obra de Drucker entre o padrão gay-dominante e a
normalidade gay foram sendo moldados no caso do Brasil através de um processo que se
inicia através do Lampião e também dos grupos da chamada primeira onda do movimento
homossexual no país. No trecho anteriormente citado, havia a crítica a percepção de que
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o homossexual seria aquele sujeito que havia nascido invertido. Ou seja, aquele sujeito
que “nasceu no corpo errado” em detrimento de sua orientação sexual.
Ao convergir com a historiografia produzida por Souto Maior Júnior (2015),
Mariusso (2015) e James Green (2000), considero que este processo anuncie a tentativa
de expurgo da concepção de inversão ainda associada a homossexualidade no final dos
anos 60 e 70. Este legado pejorativo sobre o desejo homo, fez emergir o entendido e é
através desta perspectiva que Lampião escreve aos seus leitores.
Apesar de James Green, considerar que o entendido era um homossexual
majoritariamente presente nas classes médias e mais abastadas, a produção historiográfica
sobre o jornal o classificou como um jornal escrito por entendidos pela compreensão de
que as vozes que ali ressoavam disputassem diferentes espaços sociais dentro do gueto
homossexual. Embora esta classificação possa parecer radical é necessário destacar que
o entendido faz parte de um modelo contestatório de identidade homossexual e é
impossível estar desassociado do jornal.
Em contrapartida, no caso do Somos, na Argentina, o que se compreende é que
nem chongos, maricas e entendidos davam conta do processo de invenção das identidades
homossexuais do jornal. Ao estar vinculado a Frente de Liberação Homossexual, Somos
produzida a intersecção de uma identidade que se intercambiava entre a “loca” e o
entendido. Compreendo-a desta forma por perceber que estas identidades homossexuais
se estabelecem de maneira compartimentada, e sobretudo através da relação e disputa
com um outro sujeito interlocutor.
Em algumas edições as notas são dotadas de uma linguagem extremamente culta,
passando a percepção de uma “seriedade” do debate político associada em grande medida
ao seu antecessor, o boletim Nuestro Mundo publicado pelo grupo de mesmo nome entre
1969-1970. E em outros momentos, uma radical busca pelo prazer – efetuada através da
aliança com o pensamento feminista argentino – conclamava a figura da loca que de
forma geral se associava as maricas, mas distanciava-se pelo seu alto grau de contestação
social.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A construção das identidades homossexuais em períodos marcados pelos
autoritarismos na América Latina, tem se constituído um objeto de pesquisa vasto e
diversificado. A escolha pela imbricação do pensamento sobre a invenção do dispositivo
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da sexualidade de Focuault e dos regimes de formação de mesmo sexo sob o prisma do
queermarxismo de Drucker, tem possibilidade constantes indagações sobre os elementos
históricos que contribuíram para emergência dos movimentos homossexuais na Argentina
e no Brasil.
Compreender estas identidades significa redefinir as formas com as quais estas
homossexualidades foram inscritas historicamente em um mundo capitalista marcado
pela indiscutível e indissociável colonialidade. Perceber os processos de questionamento,
fixação e ressignificação das homossexualidades significou em grande parte estabelecer
uma relação profunda entre o processo de inscrição do gênero e das sexualidades que
Preciado (2014) tem destacado ser parte de uma escrita de um arquivo orgânico da
humanidade.
Apesar de já, nesta fase da pesquisa, compreender os elementos e a s identidades
que se tornaram hegemôncias dentro de ambos os jornais, mais dúvidas e novas questões
são levantadas. Embora Drucker (2015) destaque que a nova homonormatividade se inicie
no Norte do Globo através de um afastamento dos dissidentes de gênero e sexualidade,
faltam ainda mais camadas para pensar a construção desta nos trópicos. Compreendo que
o desenvolvimento desigual e combinado das formações de mesmo sexo ao qual ele
adapta em referência ao trotskismo seja fundamental para compreendermos as assimetrias
entre Norte e Sul, parece que faltam ainda outros capítulos que deem conta do processo
de formação desta identidade em nossa região.
De forma geral uma nova problemática, tem aos poucos emergido uma vez que
compreendemos ao longo da pesquisa de que a nova honormatividade não nasce
efetivamente deste contexto por nós analisados. O que vi e refleti ao longo desta pesquisa
foi a possibilidade de existência de uma identidade intermediária que continha os
elementos de desagregação e destruição da ambivalência chongo/marica e bofe/bicha e
que através do entendido e da loca conferiam elementos distintos na construção da
normalidade gay.
O que a pesquisa nos encaminha agora é nos questionar se outros elementos não
se constituíram como pontos fundamentais da formação da nova homonormatividade. Se
estas identidades nos anos 70 não foram responsáveis pela formação desta normalidade
gay, quando ela se consolidaria no Brasil? Teria o trauma histórico da epidemia de
HIV/AIDS uma relação direta com este processo? Quais elementos criados por este
caldeirão de identidades se tornam a base de remodelação destas identidades durante o
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fim dos anos 80 e 90? Estas são questões que se projetam para novos horizontes de
pesquisa.
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A DERROTA DA FSLN (FRENTE SANDINISTA DE LIBERTAÇÃO
NACIONAL) NAS ELEIÇÕES DE 1990: O FIM DA REVOLUÇÃO E
O INÍCIO DA TRANSIÇÃO NEOLIBERAL NA NICARÁGUA

Roger dos Anjos de Sá522
RESUMO: Depois de pouco mais de dez anos de governo revolucionário chegou ao fim
através de um processo eleitoral a Revolução Sandinista na Nicarágua. A FSLN (Frente
Sandinista de Libertação Nacional) foi derrotada nas urnas por uma coligação de treze
partidos das mais variadas inclinações ideológicas, denominada UNO (União Nacional
Opositora). Essa coligação teve amplo apoio e financiamento dos EUA, o que contribuiu
para a vitória eleitoral. Contudo, são questões estruturais e conjunturais mais amplas que
explicam a derrota da Frente Sandinista. A crise do bloco socialista liderado pela URSS,
a agressão permanente e a reconfiguração do imperialismo norte-americano bem como a
crise econômica nicaraguense, a guerra contrarrevolucionária e a perda da hegemonia
sandinista são as razões explicativas da derrota.
Palavras-chaves: Nicarágua; eleições; FSLN; UNO.
Introdução
Em julho de 1979 triunfou na Nicarágua um grande levante popular amplo
liderado por uma frente política nascida na década de 1960, a FSLN, que desde então
lutava contra a ditadura dos Somozas (1937-1979), a mais longeva de toda América
Latina no século XX. No contexto da luta insurrecional uma frente ampla das mais
variadas posições ideológicas da sociedade política e civil se uniram em torno da Frente
Sandinista e conseguiram instaurar um processo revolucionário. A aliança heterogênea
formada imediatamente antes da vitória insurrecional condicionou o modelo de gestão
política e econômica: 1) pluralismo político, que garantia a participação política dos
diversos atores da sociedade, manutenção de eleições regulares; 2) econômica mista:
tanto o estado como a inciativa privada teriam papeis definidos e garantidos no projeto
de construção de uma nova Nicarágua.
A Unidade Nacional, como ficou conhecida esse arranjo político era gerido pela
Junta de Reconstrução Nacional composto por cinco membros, dois da FSLN, um grupo
de um grupo de intelectuais com respaldo internacional e dois da burguesia523 e pelo
522

Doutorando em História pelo PPGH-UFG. rogerniger@hotmail.com Orientador: Dr. David Maciel
A despeito de sofrer alterações entre 1979 e as eleições de 1984 onde a FSLN passou hegemonizar tanto
da Junta de Reconstrução Nacional e do Conselho de Estado manteve-se a pluralidade política. Sérgio
523
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Conselho de Estado com funções legislativas com mais de trinta membros, também de
variadas posições políticas da sociedade civil. Essa Unidade Nacional durou os primeiros
momentos da Revolução, mas foi rompido definitivamente depois das eleições de 1984
quando a Frente Sandinista venceu as eleições com mais de 67% dos votos válidos (Rev.
Envío, nº 41, nov/1984: 02).
A aposta da FSLN foi buscar hegemonizar o processo revolucionário com
diversos instrumentos. Todas as instâncias da sociedade, tanto política como civil, foram
atreladas as organizações da Frente, construindo uma simbíose entre Estado e Partido.
Dez depois do triunfo, em 25 fevereiro de 1990 ocorreu a eleição que decretou o
fim da Revolução Popular Sandinista, no entanto. Chegava ao fim, portanto, o último
levante popular de caráter revolucionário bem-sucedido na América Latina.
A despeito de outros partidos, o pleito foi polarizado pela FSLN (Frente
Sandinista de Libertação Nacional) e pela UNO (União Nacional Opositora). A UNO era
composta por uma gama variada de partidos, treze ao todo, de diferentes orientações
ideológicas, mas com um elemento unificador: derrotar o sandinismo. Contando com
grande apoio político, ideológico e econômico dos EUA essa coligação sagrou-se
vencedora com 54,7% dos votos válidos contra 40.8% da FSLN. Além, da vitória para o
executivo candidatos da UNO também foram os mais bem votados para o legislativo,
conseguindo 51 cadeiras contra 39 dos sandinistas de um total de 91. Das nove regiões
administrativas da Nicarágua, a UNO venceu em sete (SÁ, 2016: 278, 281).
O objetivo deste texto é discutir os diversos os fatores de ordem interna e externa,
tanto estruturais como conjunturais que explicam a derrota eleitoral da FSLN e a
consequente vitória da UNO.
Crise da URSS e a Revolução Sandinista
O alto nível de dependência da Nicarágua, um pequeno país exportador de
matérias primas e produtos agrários, eleva a importância das situações políticas e
Ramirez que era o representante do Grupo los doce também era membro FLSN. Um dos representantes da
burguesia era Violeta Barrios de Chamorro que foi a candidata da UNO nas eleições de 1990. Para mais
informações consultar Roger de Sá (2016) que é fruto da minha dissertação de mestrado defendida no
PPGH-UFG em 2014.
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econômicas internacionais como fatores imprescindíveis no processo eleitoral do país.
Deste ponto de vista, a primeira questão a ser considerada diz respeitos as dinâmicas
estruturais e conjunturais externas como motes explicativos da derrota da Frente
Sandinista e a vitória da UNO (União Nacional Opositora), coligação liderada por Violeta
Barrios de Chamorro. Essa dinâmica externa está relacionada, por um lado a crise do
bloco soviético, isto é, a crise da URSS que era o principal parceiro do governo sandinista
(BLANCO, 2015: 27), e por outro, a posição do governo estadunidense em relação a
Revolução Sandinista que desde o início do governo de Ronald Reagan (1981-1989) foi
de hostilidade. Isso ganhou novos contornos a partir de 1985 depois da primeira eleição
na Nicarágua revolucionária, em 1984, que consagrou a FSLN vencedora, aumentou-se
as retaliações com embargo econômico, a acentuação da guerra de baixa intensidade e o
financiamento da contrarrevolução elevando a capacidade combativa do Contras o que
exigiu do governo sandinista grande parte de seu orçamento para a combater militarmente
(KRUIJT, 2011).
O final da década de 1980 e o início da década seguinte foram de grandes
transformações das estruturas políticas e econômicas a nível mundial. Esse é o período
de crise e fim do breve século XX, como o denominou Eric Hobsbawn (1995), atribuindo
a extinção das experiências do socialismo real no leste europeu o fim do referido século.
A Revolução Sandinista tinha na experiência socialista sua principal inspiração e amparo
tanto ideológico como econômico e político. As transformações advindas da Perestroika
e da Glasnost atingiram em cheio esse amparo revolucionário sandinista. A posição da
URSS de não interferência aos ataques feitos a Nicarágua pelos EUA, de consentimento
aos acordos de paz entre os sandinistas, os Contras e o governo norte-americano além do
apoio as medidas de austeridades tomadas a partir de 1987 contribuíram decisivamente
para a ascensão do cabedal político da UNO.
Desde o triunfo da revolução em 1979 a URSS prestou solidariedade e ajuda a
Nicarágua Sandinista, mas sua relação com o país centro-americano sempre foi diferente
em relação a Cuba, por razões diversas, mas a principal delas era a mudança de
perspectiva em relação ao conflito com os EUA e a própria lógica do governo soviético
sobre o seu próprio modelo de regime. Nesse sentido, a política externa soviética nos anos
80 foi guiada por um amalgama de pragmatismo político e por princípios ideológicos
inerentes ao regime socialista. Se por um lado, como superpotência havia o interesse de
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manter e expandir suas zonas de influência, especialmente no Terceiro Mundo, mas tinha
que escolher quais áreas prestar mais ou menos atenção. Por outro lado, a lógica marxistaleninista exigiu prestar ajuda a projetos revolucionários alinhados, portanto com
componentes socialistas, como era o nicaraguense. Isso reverberou durante o processo
revolucionário: enquanto a ajuda recebida pela Nicarágua por países do mundo ocidental
somava cerca de 78% de total em 1979, diminuiu para cerca de 40% em 1984. Nos anos
seguintes a ajuda do bloco socialista subiu para 80% em 1985, para 84% no ano seguinte
e 85% em 1987 de total de ajuda externa recebida. Nos dois anos seguintes os níveis de
ajuda soviética declinaram acentuadamente (HARTO DE VERA, 1992: 88).
A crise terminal do regime a partir da segunda metade da década de 1980 e a
ascensão de Mikhail Gorbatchov a secretário geral do PCUS em 1985 delinearam a
relação com o governo sandinista. As medidas tomadas pela direção geral da FSLN,
sobretudo a partir de 1987 com a acentuação da crise econômica que levou o governo a
implementar medidas de austeridades e assinar os acordos de paz com os Contras, como
veremos adiante, tem relação direta com isso.
No início de outubro de 1989 o chanceler soviético Eduard Shevardnadze visitou
a Nicarágua para demonstrar a nova posição do país diante da Revolução Sandinista e dos
conflitos na América Central. Em sua declaração à imprensa demonstra que a posição do
governo soviético é de alinhamento com os EUA em relação aos problemas de conflitos
armados na América Central, não apenas na Nicarágua. Em acordo com a direção
nacional da Frente Sandinista, suspendeu o fornecimento de armas, como exigia os EUA,
e apoiou os acordos de paz.
Como es del conocimiento de ustedes, la Unión Soviética, según lo coordinado
con la Dirección de Nicaragua ha suspendido temporalmente el suministro de
armas al Gobierno nicaragüense. Ahora éste enfrenta otros problemas, tiene
otras necesidades, y es por eso que hemos dedicado una gran parte de nuestras
negociaciones a la cuestión de cómo podría la Unión Soviética responder a
nuevos requerimientos de Nicaragua. [...] Quisiera mencionar especialmente
el siguiente aspecto del futuro arreglo, que tiene mucha importancia. La
estabilidad en la región requiere mantener tal equilibrio de fuerzas que cada
país de Centroamérica tenga las fuerzas armadas suficientes para los fines de
defensa y no más [...] La Unión Soviética apoya completamente las iniciativas
de la Dirección nicaragüense. Vamos a contribuir a su implementación. En
ese contexto, estamos dispuestos a mantener contactos con todas las partes
involucradas en la situación de conflicto de Centroamérica, entre ellas con los
mismos Estados de la región, inclusive con aquellos con los que no tenemos
relaciones diplomáticas. Esto se refiere, por supuesto, tanto al Gobierno de El
Salvador como al Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. (Rev.
Envío, nº 98, out. 1989)
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Na mesma declaração o chanceler soviético apoia outra exigência também
endossa pelo governo estadunidense em relação aos ex-combatentes dos Contras, dando
a eles ampla e irrestrita participação política.
Hemos sido testigos de que el Gobierno nicaragüense crea todas las
condiciones necesarias para que los ex-miembros de la oposición armada
regresen a la Patria. Fue decretada y efectuada una amplia amnistía y fue
concertado el Acuerdo con 20 partidos opositores, que definió las condiciones
para que se celebraran elecciones libres y limpias. [...]Hemos sido testigos de
la campaña preelectoral, iniciada en Nicaragua, con la participación de todas
las fuerzas políticas y con la presencia de observadores internacionales. Ayer
conversé con los Jefes de las Misiones de la ONU y de la OEA que observan
cómo se preparan y van a celebrarse las elecciones. Ellos me comunicaron
que el Gobierno de Nicaragua creó todas las condiciones necesarias para que
su misión sea cumplida exitosamente. Debo destacar que no hay muchos
Gobiernos que consentirían en invitar a su país con tales propósitos a
observadores extranjeros, ya que se trata de problemas netamente internos.
Esto evidencia la sinceridad y la honestidad del Gobierno nicaragüense y su
confianza en el apoyo de parte del pueblo. (Rev. Envío, nº 98, out. 1989)

Ademais, a URSS deixou de ajudar os sandinistas em diversas exigências,
sobretudo feitas por carta, cujas correspondências entre Daniel Ortega e Gorbatchov
foram analisadas por Dolores Blanco (2015). Segundo essa autora, a partir da ascensão
de Gorbatchov a orientação foi de entendimento com a contrarrevolução e com os EUA.
A falta de ajuda efetiva da URSS foi decisiva para a ampliação da crise econômica, fato
para que ao final da década de 1980 a situação econômica da Nicarágua fosse dramática.
Sobre isso, Maria Dolores Blanco (2015), escreve:
La situación económica y geopolítica de la URSS impedían una mejor
respuesta a Nicaragua y empezaron a provocar los primeros recortes serios
en el abastecimiento energético en 1987. Ello obligaba a Daniel Ortega a
seguir demandando a la URSS tanto en términos materiales como
diplomáticos: continuaron las largas listas de peticiones, junto a la solicitud
del voto soviético para que Nicaragua ocupara la presidencia del Movimiento
de Países No Alineados en la IX Cumbre en 1988. Gestos de esa índole podían
ayudar a mejorar la imagen internacional de Nicaragua y a neutralizar la
propaganda negativa de Reagan. Pero las respuestas de Gorbachov no podía
ya complacer a Ortega porque todo era insuficiente en las circunstancias del
momento (p. 39).

A crise e as mudanças dela decorrente no bloco soviético contribuíram para a
acentuação da derrocada política e econômica na Nicarágua no final dos anos 1980. Por
um lado, essa crise teve um reflexo interno imediato concreto e material, pois os níveis
de vida da população nicaraguense e as condições econômicas em geral declinou
enormemente, como veremos adiante. Por outro lado, a mudança no bloco socialista
soviético colocou em xeque o sentido político ideológico revolucionário liderado pela
FSLN no seu modelo de construção de sociedade. Segundo uma pesquisa realizada logo
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após o pleito eleitoral de 1990, grande parte da população, inclusive eleitores da FSLN
desejavam uma sociedade diferente daquela empreendida pelo governo sandinista durante
a década de 1980. Nesse sentido, a crise de representatividade da FSLN fazia parte de
uma complexa rede ampla, a nível mundial dos partidos revolucionários e progressistas
mundo afora (OQUIST, 1990).
A contrarrevolução e o imperialismo estadunidense
A outra grande questão estrutural externa foi a relação dos EUA com a Nicarágua
Sandinista durante a década de 1980524. A vitória do Partido Republicano nas eleições de
1980 em que Ronald Reagan venceu o democrata Jimmy Carter significou uma viragem
na relação do Estado norte-americano no que diz respeito as revoluções e os regimes
revolucionários no Terceiro Mundo. Essa mudança visava reconfigurar a hegemonia
política e militar estadunidense, abalada de certa forma, desde a retirada do Vietnã e vista
como frágil sob a gestão democrata de Jimmy Carter de certa forma vinculada a garantia
dos direitos humanos mundo afora. E claro, meados da década de 1970 a hegemonia
norte-americana foi questionada entre outras coisas pelas ações tomadas pela OPEP,
formada por países do Terceiro Mundo.
O governo Reagan endureceu a política externa estadunidense e manteve uma
agressão525 permanente a Nicarágua, alterando drasticamente a política do país em relação
a Revolução. A despeito de tentar impedir, incialmente, a ascensão de um governo
chefiado pela FSLN, o governo Jimmy Carter costurou acertos com os Sandinistas,
incluindo o fornecimento de ajuda econômica logo após o triunfo revolucionário
(CHRISTIAN, 1985:175).
A doutrina político-militar empreendida pelos EUA foi a chamada Guerra de
Baixa Intensidade que incluiu desde ações encobertas, transmutadas de ajuda
humanitária, guerra convencional e a guerra total526. A partir da vitória da FSLN nas

524

A política dos EUA para América Latina e especialmente para a Nicarágua foi determinada pelo
documento de Santa Fé redigido em maio de 1980 na cidade de mesmo nome no México. Em 1988 foi a
vez do segundo documento de Santa Fé que também construiu a base da ação norte-americana para América
Latina e especialmente para a Nicarágua, sobretudo a partir do governo Bush (1989-1993).
525
Essa foi a denominação dada pelo Tribunal Internacional de Justiça quando do julgamento da queixa
apresentada pela Nicarágua contra os EUA em 1984 (TPP, 1985)
526
Segundo dados apresentados por Fred Maciel (2013: 127), os gastos financeiros dos EUA com a guerra
contra a Nicarágua superam a cifra de 1 bilhão de dólares: os gastos diretos com o Contras giram em torno
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eleições de 1984 e baseados no Informe Kissinger527 o governo Reagan recrudesceu as
agressões. Nesse sentido, visava destruir a totalidade do aparato político, econômico,
militar e social nicaraguense. Segundo Fred Maciel (2013):
Estava então estruturada a conhecida “Doutrina Reagan”, cujas características
centrais eram o permanente cerco e bloqueio econômico e a crescente agressão
militar contrarrevolucionária, tendo por objetivo reverter os processos
(rollback) considerados ―revolucionários‖ não consolidados. A partir desse
momento a guerra prolongada foi o foco das ações estadunidenses,
especialmente com a ameaça do uso da força sem combater, ou seja, pela
dissuasão através de discursos políticos ideológicos sob a ameaça de
intervenção (p.132).

A ingerência estadunidense consistia, portanto, nas seguintes características:
Agressão militar com ataques aéreos e navais empreendidos pelo CIA e por forças da
inteligência norte-americana; agressão militar indireta através do financiamento,
fornecimento de armas, de transporte, e treinamento da Contrarrevolução: destruição de
infraestrutura, de fábricas e plantações; bloqueio financeiro; embargo econômico;
pressões diplomáticas e econômicas junto a organismo internacionais; campanha de
desinformação para confundir e construir uma imagem negativa da FSLN e ao mesmo
tempo construir uma visão positiva da oposição tanto a legal como a Contrarrevolução
armada através de publicações e estações de rádios instaladas no território hondurenhos,
sobretudo; ajuda na formação de grupos de oposição; interferência nos processos
eleitorais de 1984 e 1980; e pressões diplomáticas para neutralizar esforços de paz na
região centro-americana e na Nicarágua com os Contras, especialmente (ORQUIST.
1990:5-6; LOZANO & MANAUT, 1986:12).
Os EUA delinearam os acordos de paz528 na perspectiva de ampliar a influência e
ditar os rumos das mudanças a serem feitas a partir desses acordos.
El gobierno de Estados Unidos trató de impedir cualquier acuerdo autónomo
de los centroamericanos con el Plan Reagan-Wrihgt, que lanzó en el mismo
momento de iniciarse la Cumbre. Al fracasar en su intento, trata ahora de
neutralizar los Acuerdos de Esquipulas II con el que podemos llamar Proyecto
Abrams, orientado como siempre a la rendición de la revolución sandinista
con la obstaculización de la culminación del proceso de Esquipulas y con el
de US$ 307 milhões, com a CIA cerca de US$400 milhões e em entre US$500 e US$600 milhões foram
doações de origem privada.
527
Comisión Kissinger. Informe de la Comisión Nacional Bipartita sobre Centroamérica. México:
Ediciones
Diana, 1984.
528
Durante o período Sandinista (1979-1990) diversos acordos de paz foram costurados: o grupo de apoio
de Contadora em 1985, os tratados de Esquipulas I e II, 1986 e 1987, acordo de Sapoá em 1988 e o
acordo de Tela de 1989. Para mais informações ver Sá (2016: 186-198).
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apoyo a la oposición interna nicaragüense de tendencia reaganista para
conseguir así más ayuda para la contrarrevolución y la continuación de la
guerra de desgaste (Rev. Envío, nº 75, set/1987: 01).

A década de 1980 é o período de rearranjo do capitalismo, reestruturação
produtiva. A expressão política premente dessa fase é o neoliberalismo, de quem o
governo de Ronald Reagan juntamente com o governo de Margaret Thatcher (1979-1990)
foram os principais apoiadores. Neste sentido, ocorreu uma reconfiguração do
imperialismo capitalista, sobretudo norte-americano no pleito daquilo que comumente de
globalização. Há uma autonomia relativa entre o econômico e o extra econômico no
capitalismo como assinala Ellen Wood (2004:52).
No entanto, o processo de globalização e de circulação do capital no tempo coevo
depende inteiramente do Estado para a sua funcionalidade.
O ponto básico é que o capital global se beneficia daquilo que chamamos de
globalização, mas ele não a organiza e nem pode fazê-lo. [..] De qualquer
forma, precisam dos Estados para organizar o mundo para elas e, quanto mais
global a economia se torna, mais os circuitos econômicos são organizados por
Estados e relações interestatais. São Estados, e não organizações internacionais
como o FMI ou a OMC que são indispensáveis ao capital global (WOOD,
2004: 56).

O ponto, portanto, o financiamento do EUA no financiamento da UNO para
derrotar a FSLN visava empreender uma transformação não simplesmente de regime, mas
implementar um modelo de gestão do Estado atrelada a perspectiva neoliberal conjugada
com a lógica da mundialização capitalista.
Uma grande interessada nisso, como o discurso de modernização do Estado estava
grande parte das classes proprietárias, a burguesia nicaraguense, sobretudo a vinculada
ao capital internacional. A principal expressão organizada dessa parcela da sociedade era
a COSEP (Conselho Superior da Empresa Privada) na nicaraguense que apoiou na
integralidade a UNO. Na perspectiva dessa burguesia essa coligação era
instrumentalidade necessária para a consecução de um projeto mais amplo de
modernização das relações capitalistas. Deste ponto de vista,
[...] o objetivo capital da aliança dos Estados Unidos com a contrarrevolução
burguesa era derrubar os sandinistas e empreender um processo de transição
não mais pautado pelo autoritarismo da época anterior – a ditadura da família
Somoza – mas sob a insígnia da democracia da qual, alegavam os
contrarrevolucionários, a Revolução Sandinista não era partícipe (SÁ, 2016:
280).
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Os custos da guerra e a crise econômica sandinista
A guerra contrarrevolucionária delineou e determinou a política econômica e
militar dos sandinistas. Em primeiro lugar, a guerra consumiu sobremaneira o orçamento
do governo e destruiu a capacidade produtiva nicaraguense delimitando sua dinâmica
estrutural interna. A guerra exigiu do governo sandinista gastos além de sua capacidade,
contribuindo decisivamente para a crise econômica nicaraguense, sobretudo após 1987.
O confronto consumiu cerca de 9,1 bilhões de dólares entre 1980 e 1988, significando
que cerca da metade de todo o esforço econômico de todo o período revolucionário foi
perdido por causa da guerra. Em média, a partir de 1987 cerca de 30% do PIB
nicaraguense foi destinado para a defesa, o que representava no referido ano mais de 60%
do orçamento governamental (ORQUIST, 1990:8; CONROY, 1991:55).
A guerra condicionou em grande medida as dinâmicas sociais, políticas e
econômicas do governo sandinista. Em segundo lugar, exigiu a instituição do Serviço
Militar Patriótico (SMP) obrigatório em 1983 como medida militar para aumentar o
contingente de combatentes do Exército Popular Sandinista (EPS). A obrigatoriedade do
serviço militar tornou-se um grande entrave eleitoral para os Sandinistas nas eleições de
1990 (VILAS, 1990:65). A opção dos sandinista de manter a obrigatoriedade do serviço
mesmo diante de pesquisas que indicavam que a grande maior da população nicaraguense
tinha interesse em seu fim porque almejava o encerramento da guerra529 foi crucial para
a derrota eleitoral (FONT & GOMÀ 1991:59). Sérgio Ramirez, em sua memória sobre o
processo revolucionário sandinista, que foi o vice-presidente entre 1985-1990 e concorria
novamente ao cargo escreveu o seguinte:
Sabíamos, pelas pesquisas de opinião, da importância eleitoral da paz, mas era
mais forte o velho sentido messiânico de poder, que conectava a ideia da
revolução popular, com toda a sua parafernália ideológica, ao apoio
incondicional dos pobres. Afinal, os pobres nunca seriam capazes de cravar
um punhal em si próprios. E, quando as pesquisas de opinião nos disseram o

529

Segundo Michael Conroy (1991), o fim do conflito armado ocupava a segunda posição na escala de
importância na hora de decidir o voto, contabilizando 37% da preferência dos eleitores. A primeira era a
questão econômica, sendo 52% de preferência. Quando questionados quem era o principal responsável
pelos problemas econômicos, 33% dos entrevistados responderam que era a guerra, 24% atribuiu a crise ao
manejo do governo sandinista e 19% responderam que era o embargo econômico norte-americano. Em
janeiro de 1990, o mesmo instituto realizou outra pesquisa de opinião com a seguinte pergunta: “qual o
problema mais importante no qual o novo presidente deve trabalhar depois de eleito?” Para 48% dos
entrevistados, era pôr fim a guerra. O aumento salarial e a qualidade de vida ocuparam a segunda posição
com 19% e a reconstrução da economia registrou 18% das opiniões, ficando na terceira colocação (SÁ,
2016:266-267).
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contrário, que também perdíamos apoio nos setores mais humildes da
população, tratamos de corrigir as pesquisas (RAMÍREZ, 2011: 313).

A guerra gerou um grande de mortes tanto do lado Sandinista quanto dos
contrarrevolucionários, conforme Dirk Kruijt (2011), mais de 60 mil pessoas morreram
em decorrência da guerra.
Do ponto de vista interno, no final da década de 1980 o governo sandinista
enfrentava uma grave crise econômica. Todo o seu arcabouço econômico havia entrado
em colapso de modo que as exportações haviam declinado enormemente, a produção
agrícola havia diminuido, retrocesso dos ganhos sociais, diminuição da capacidade de
investimento do Estado, decréscimo do PIB e grande endividamento estatal. A tabela a
seguir demonstra dados gerais da economia nicaraguense, especialmente da segunda
metade da década de 1980.

Ano

Cresc. PIB
%

1985
1986
1987
1988
1989

-4,1
-1,0
-0,7
-10,9
-3,7

Tabela 1
Indicadores macroeconômicos 1985-1989
PIB
PIB per
Consumo
1977=100
capita
privado per
1977=100
capita
73,1
56,9
49,3
72,4
54,3
45,3
71,9
52,1
42,9
64,0
44,9
33,8
61,6
41,8
41,7

Salários
reais*
1985=100
100
101,4
73,9
50,5
33,3

Inflação %

219,5
747,4
1.347,
33.547,9
1.689,1

Fonte: Elaborado a partir de: Ocampo, 1991: 84; BNC, 2009: 5
*Com deflator.

Diante desse cenário de crise acentuada e de inflação incontrolada o governo
sandinista implementou três grandes ajustes econômicos entre 1988 e 1989, muito
próximas das medidas neoliberais indicadas pelo FMI. Esses choques na economia
visavam ampliar a força do mercado, ao liberar os preços de todos os produtos agrícolas,
aprovar a lei de investimentos estrangeiros que garantia a repatriação de capitais,
flexibilizar o monopólio sobre o comércio exterior, desvalorizar a moeda a razão de
3.000%, unificar taxa de câmbio, reduzir as autarquias do governo de quarenta para oito
superministérios e cortar cerca de postos de trabalho no setor público (STAHLERSHOLK, et al. 1989: 79-80; CONROY, 1991: 57).
De maneira sucinta, os dados sociais do final da década de 1980 demonstram que
diversas melhorias que haviam ocorrido no início do processo revolucionário sofreram
grande retração. O número de alunos atendidos pelo Estado em 1989 era menor do que
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nos anos anteriores da revolução e no mesmo ano o orçamento do ministério da educação
havia sido cortado em cerca de 20%. A renda per capita no mesmo ano era inferior a de
1969. As condições sanitárias da população também declinaram enormemente, de modo
que o consumo de calorias e de proteínas que havia aumentado no início da revolução
diminuiu muito no final da década “de 2.053 e 52, respectivamente, em 1976-1978 para
2.232 e 56 em 1983, reduziu para 1.591 e 37 em 1989. Estes valores representavam apenas
14% e 26% do recomendado por organizações de saúde”, o que representava cerca de
14% e 26% do que era recomendado pelas organizações mundiais de saúde (SÁ,
2016:258).
Diante desse cenário a Frente Sandinista perdeu a hegemonia política na
Nicarágua. Ocorreu uma deterioração da base social que lhe dava sustentação orgânica e
política decretando sua derrota eleitoral.
Tabela 2
Dados eleitorais 1990
Partidos
UNO
FSLN
MUR
PSC
PRT
MAP-ML
PSCO
PUCA
PCD
PLIUN
Total

Presidenciais
Votos
777.552
579.886
16.751
11.136
8.590
8.115
5.798
5.065
4.500
3.151
1.420.544

%
54,7
40,8
1,1
0,7
0,6
0,6
0,4
0,3
0,4
0,2
100

Legislativas
Votos
764.728
580.572
13.991
22.218
10.582
7.643
6. 308
5.565
4.683
3.518
1.419.608

%
40,8
40,9
1,0
1,6
0,7
0,5
0,4
0,4
0,3
0,2
100

Número de
Deputados
51
39
1
1
92

Fonte: Consejo Superior Electoral apud JBI, 10/03/1990: 06

Considerações finais
Busquei demonstrar que as razões da derrota sandinista nas eleições de 1990 são
variadas. Estão vinculadas a questões estruturais externas tanto aquelas ligadas a crise da
URSS que deixou de ajudar o governo nicaraguense e passou a apoiar as mudanças rumo
a uma economia de mercado e de aceitação dos meandros políticos da democracia liberal.
Também aquelas atreladas ao imperialismo estadunidense que manteve agressão
permanente – militar, econômica, ideológica etc. – ao governo revolucionário o que
exigiu dos sandinista um esforço econômico e militar além de sua capacidade.
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Isso acabou consignando a estrutura econômica sandinista o provocou uma crise
econômica enorme deteriorando sua capacidade de hegemonizar as massas e continuar
sendo um partido viável para atender novas demandas sociais, muitas das quais não
apenas econômicas, mas ligadas a busca pelo fim do conflito armado.
Além disso, a nova configuração da mundialização do capitalismo através do
governo dos EUA buscou derrotar o sandinismo com sua verve estatizante para eleger
uma coligação que representava a modernização do Estado e da política na Nicaraguense
através do neoliberalismo. Nesse sentido, a eleição de Violeta Barrios de Chamorro foi o
início da gestão da política neoliberal na Nicarágua
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RACISMO ESTRUTURAL:
MOVIMENTO NEGRO

ENTRAVE

DAS

LUTAS

DO

Simone Almeida Garcez530
RESUMO: O racismo está entranhado na sociedade brasileira, e o rol de situações que
comprovam essa afirmação é muito extenso, pois as relações sociais são marcadas pelo
preconceito. O racismo gera hostilidade e pode atingir o nível extremo da violência, como
pode ser aferido diariamente através de noticiários em jornal, televisão e diversas mídias.
O que se pode perceber da situação geral do negro no país é que as políticas públicas não
conseguem o alcance necessário, bem como toda campanha voltada à consciência negra
e à igualdade de etnias. Este artigo busca responder o porquê das políticas e dos
movimentos não conseguirem obter resultados objetivos para sanar o racismo no país. A
resposta a essa e outras questões feitas neste trabalho é uma só: a cultura patriarcal,
conservadora e preconceituosa que foi construída historicamente no Brasil.
Palavras-chave: Racismo, História, Antirracismo, Movimento Negro.

Introdução

O site do Sindicato dos Metalúrgicos trouxe, em junho de 2020, um artigo muito
interessante que fala sobre as questões raciais. De início ele já pergunta se há racismo no
Brasil, colocando as evidências de discriminação racial, como: o fato de os negros
ganharem menos que os brancos para o exercício da mesma função; as empregadas
domésticas serem, em grande maioria, negras e trabalharem sem registro e sem direitos;
e, a predominância de jovens negros na construção civil, nos serviços de limpeza e nas
entregas por aplicativo (MABC, 2020, n.p).
Fora essas questões, o racismo está entranhado na sociedade brasileira, e o rol de
situações que comprovam essa afirmação é muito extenso, pois as relações sociais são
marcadas pelo preconceito. Não apenas os fatos expostos acima, quanto a nível salarial,
mercado de trabalho, mas, e sobretudo, nas notícias cotidianas repletas de situações de
violência, na configuração das camadas sociais mais pobres que é formada, em
esmagadora maioria, por afrodescendentes, na presença de negros ocupando os bancos
das universidades, dentre outros.
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Carneiro (2003, p. 62) afirma que "o racismo pode atingir diferentes graus de
intensidade: vai de um simples pensamento até os casos mais extremos, de agressão física,
por exemplo [...]". O racismo gera hostilidade e pode atingir o nível extremo da violência,
como pode ser aferido diariamente através de noticiários em jornal, televisão e diversas
mídias.
O que se pode perceber da situação geral do negro no país é que as políticas
públicas531 não conseguem o alcance necessário, bem como toda campanha voltada à
consciência negra, à igualdade de etnias, puxada por membros da classe artística532, por
Organizações Não Governamentais (ONGs)533 que lutam pelo social e pelos grupos de
minoria, não conseguem, também, obter resultados que possam gradualmente diminuir as
relações desiguais entre branco e negro.
De acordo com a Agência Senado, “o preconceito e a desigualdade social são
enfrentados todos os dias pela população negra. O perfil penitenciário brasileiro pode ser
considerado a face mais cruel dessa desigualdade” (SENADO NOTÍCIAS, 2017, n.p).
Isso mostra que o preconceito racial ainda representa um desafio muito grande a ser
vencido no Brasil. Há de se considerar muitos fatores, como a própria história da tardia
abolição do trabalho escravo negro no país, as dimensões territoriais que influenciam no
que diz respeito à implementação e acompanhamento das políticas públicas, ao período
de ditadura militar que desconsiderou as políticas sociais e à grande população inserida
nos quadros tristes da pobreza desde há muito tempo.
Entretanto, o país avançou muito desde a sua redemocratização, criando políticas
voltadas à questão negra. Por que ainda é tão imperceptível esse avanço em relação ao
racismo? Por que, mesmo com as campanhas de conscientização, as ações afirmativas,
trabalhos das ONGs e dos grupos de minoria, a discriminação racial ainda é tão
cruelmente presente no cotidiano dos brasileiros? Por que os governos, juntamente com
a sociedade, não conseguem reverter esse quadro?

531

Um exemplo é a política de cotas raciais que destina parte de vagas em instituições públicas ou privadas
para grupos específicos classificados por etnias, na maioria das vezes, negros e indígenas. É uma política
muito ampla, cabendo neste estudo apenas sua definição. (Nota da autora).
532

A exemplo de Lázaro Ramos (ator), Alcione (cantora) e tantos outros que sempre se engajam em
campanhas contra o preconceito racial. (Nota da autora).
533

Como a Abong Criola, ONG constituída em 1992, atuante na Região Sudeste, atua na discriminação
racial (um dos eixos temáticos). (Nota da autora).
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Acredita-se que a resposta a todas essas perguntas seja uma só: o pensamento
construído desde a aurora da escravidão africana e que gerou um preconceito534 a respeito
dessa população. Portanto, em virtude do comentado, este artigo pretende discorrer
historicamente sobre a luta da população negra por direitos no Brasil; sobre o racismo
estrutural; e, sobre o antirracismo e as ações que o configuram. Todos esses elementos
são cruciais e interligados para se compreender a constituição do racismo na sociedade
brasileira.

Histórico conciso da luta da população negra por direitos no Brasil

Na segunda década do século XVI iniciava o comércio de africanos escravizados
com destino à América. São quase cinco séculos da presença de negros no Brasil, 132
anos da Lei Áurea e, mesmo com todas as barbáries reveladas pela História, comprovadas
por fontes científicas, a trajetória de sofrimento e exclusão dos africanos na América se
resume em muitas luta, violência, injustiça e sangue e que, infelizmente, ainda perduram
nas relações desse povo com a sociedade civil e com o poder público.
Desprezados nas linhas filosóficas de muitos autores, optou-se por dar destaque
aos dizeres do filósofo prussiano Immanuel Kant (1724-1804) num tratado de 1764,
intitulado Observações sobre o sentimento do belo e do sublime:

[...] dentre as centenas de milhares de negros que são transportados de
seus países para outros, mesmo dentre um grande número deles que
foram libertados, ele nunca encontrou um só que, seja em arte, seja nas
ciências, ou em qualquer outra louvável qualidade, tenha tido um papel
importante, enquanto que dentre os brancos, constantemente ele
constata que, mesmo se nascidos das camadas mais baixas do povo,
estes sempre se elevam socialmente, graças a seus dons superiores,
merecendo a consideração de todos. Tanta é a diferença essencial entre
estas duas raças; ela parece também tão grande no que concerne às
capacidades quanto segundo a cor.

Outro relato impressionante é do anatomista e paleontólogo Georges Cuvier
(1769-1832), em Recherches sur les ossements fossiles (1812), onde ele afirma que os
negros “constituem a mais desagradável das raças humanas, cujas formas se aproximam

534

Preconceito em seu sentido literal: conceito pré estabelecido, um pré-julgamento, uma concepção
existente sem que haver fundamentação para tal opinião. (Nota da autora).
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do que há de mais brutal, e cuja inteligência não conseguiu elevar-se em nenhum lugar a
ponto de chegar a um governo regular”.
Dois exemplos que demonstram a constância da inferioridade que sempre foi
relegada à população africana. Esse pensamento dominou o mundo ocidental como
justificativa para as barbáries cometidas contra esses povos. No Brasil, o negro foi
exposto a um período muito longo de escravidão, aumentando ainda mais o estigma sobre
ele.
Todavia, esses povos lutaram e criaram movimentos importantes contra o
preconceito e que refletiram em direitos conquistados. Pode-se destacar a gênese dessa
luta ainda no período escravagista, com Zumbi dos Palmares (1655-1695), líder do
Quilombo dos Palmares (comunidade livre formada por escravos fugitivos das fazendas)
e um dos principais nomes da resistência negra à escravidão no período colonial.

Durante 17 anos, Zumbi comandou o maior quilombo de todo o período
colonial da América Latina, do mesmo local que o viu nascer e crescer.
Substituiu a estratégia de defesa passiva por um tipo de estratégia de
guerrilha, com a prática de ataques de surpresa a engenhos, libertando
escravizados e apoderando-se de armas, munições e suprimentos, o que
passou a incomodar não só aos senhores de engenho, mas o próprio
governo colonial (Fundação Cultural Palmares, 2019, n.p).

Em decorrência dele, outros muitos quilombos foram construídos e os negros
fugidos que se asilavam neles lutavam contra a opressão e eram fortemente combatidos
pelo governo, resultando na dizimação dessas comunidades. Um movimento muito
significativo foi a Conjuração Baiana (1798), movimento que contava com negros em sua
liderança e tinha por principal objetivo a libertação dos escravos.
Na mesma época, surge o Movimento Liberal Abolicionista com a ideia de do fim
da escravidão, o que ocorreu em 1888, onde as lutas negras passaram a ser pela busca da
cidadania. O último movimento organizado foi a Revolta da Chibata, em 1910. Em 1915,
o surgimento do primeiro jornal negro do país, O Menelick, abre caminho para a fundação
do primeiro partido político, a Frente Negra Brasileira (FNB) que foi dissolvido no Estado
Novo de Getúlio Vargas. A partir desse jornal, vários periódicos se tornaram “meios de
denúncia contra atos praticados contra os negros” (POLITIZE, 2016, n.p). Todos os
periódicos e publicações do período se agruparam com o nome de Imprensa Negra
Paulista.
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Em 1970, ressurge o movimento negro com a denominação de Movimento Negro
Unificado Contra a Discriminação Racial (MNU), e foram criados órgãos no combate à
discriminação racial, como o Conselho de Participação e Desenvolvimento da
Comunidade Negra. Outra conquista do período foi especificar como crime a
discriminação racial na Constituição de 1988, e a Lei Caó de 1989 que caracterizou o
racismo como crime.
Toda organização de luta pelos direitos negros a partir da década de 60 é
influenciada pelos movimentos negros norte-americanos e africanos:

Já na década de 60, a caminhada dos grupos no Brasil ganha novas
influências e referências, como o Movimento dos Direitos Civis nos
EUA e a luta africana contra a segregação racial e libertação de
colônias. Destacam-se personalidades como Rosa Parks, Martin Luther
King, Nelson Mandela e Abdias Nascimento. Assim como influências
advindas do movimento conhecido como “Black is Beautiful”
(POLITIZE, 2016, n.p).

Em 1995, é realizada em Brasília a Marcha Zumbi, com o objetivo de reivindicar
políticas públicas voltadas à população negra, principalmente de inclusão socioeducativa.
O resultado foi a Valorização da População Negra, um grupo de trabalho instituído pelo
então presidente Fernando Henrique Cardoso voltado à questão negra. No entanto, o
interesse efetivo do governo brasileiro em cumprir as resoluções dos órgãos de Direitos
Humanos só passa a ocorrer em 2001 com Conferência Mundial Contra o Racismo,
Discriminação Racial, Xenofobia e Formas Correlatadas de Intolerância, realizado em
Durban na África (POLITIZE, 2016).
Com isso, “a partir de 2002, o debate e a implementação de políticas de ação
afirmativa com viés racial, com foco no sistema de cotas, estenderam-se por diversas
universidades públicas, tanto estaduais como federais” (MAIO e SANTOS, 2005, n.p). A
Lei 12.711/12 determina a criação de cotas em universidades públicas para a população
negra, enquanto a Lei 12.990/14 determina a criação de cotas relacionadas a concursos
públicos, com 20% das vagas oferecidas aos negros.
O descrito nesse tópico resume algumas das principais lutas e conquistas da
população negra no Brasil, entretanto, muitos são os movimentos que lutam por direitos,
bem como muitas personalidades que fizeram o mesmo ao longo da história do país. Na
contemporaneidade, tem-se nomes como o geógrafo e professor Milton Santos; a filósofa
e ativista Djamila Ribeiro; e, a socióloga, ativista e política Marielle Franco, assassinada
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em 2018, denunciou a atuação das tropas federais nas favelas do Rio de Janeiro,
acarretando a morte de jovens negros e a atuação de milícias nas comunidades cariocas.
A atuação dos movimentos negros é de crucial importância na luta pela igualdade
e na erradicação do racismo velado existente no país que retira da população negra a
oportunidade do exercício da democracia e cidadania plena.

Racismo estrutural

É estranho, ao se pensar que o Brasil é o país mais miscigenado do mundo, que o
preconceito racial é tão arraigado em sua sociedade. Todavia, a origem da presença
africana no Brasil explicita essa questão estruturada historicamente. Alguns pontos são
fundamentais, por mais lógicos que sejam, para se entender as causas do racismo
estrutural.
Primeiramente, a própria escravidão africana que depreciou o negro como ser
humano, concomitantemente com a estratégia de legitimar a colonização e a servidão
desses povos, facilmente encontrada nos escritos de vários filósofos, como Kant e Hegel
(já citados neste trabalho), Durkheim e Weber.

Além da aparência dos negros puros, que do ponto de vista estético, é
muito mais estranha do que a dos índios e certamente constitui um fator
de aversão, sem dúvida contribui para esse fenômeno a lembrança de
os negros, em oposição aos índios, terem sido um povo de escravos, isto
é, um grupo estamentalmente desqualificado (WEBER, 1991, p. 268).

O eurocentrismo presente nessas afirmações serviu para desqualificar não
somente os africanos, bem como os indígenas também. Porém, a marca mais profunda da
discriminação se encontra na figura do africano e seus descendentes.
Os negros africanos eram tratados como “infiéis” e, portanto,
condenados a opressão como maneira de constituir alma e serem salvos
na vida pós-morte. Esse ideal teológico deixa clara a intenção da Igreja
Católica, representada pelo papado, de estender o poder europeu sobre
os novos continentes explorados e consequentemente, expandir o
domínio da própria Igreja, do Cristianismo como única verdade [...]
(PEREIRA, 2015, p. 13).

O autor explicita a relação da Igreja com o comércio de escravos africanos, em
como esta inocentava os europeus da culpa, pois “se o “representante de Deus na Terra”
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usou sua autoridade para justificar a captura de negros e a transformação deles como
escravizados, então como alguém poderia contrariar essa decisão divina?” (idem).
Percebe-se que não só os filósofos, mas a Igreja corroborou e muito para o racismo
estrutural.
Um outro fator, completamente ligado à escravidão e à visão cultural distorcida
que tomou a elite brasileira foi a condição posta aos negros com o fim da escravatura. Ele
não foi inserido na sociedade, nenhum direito lhe foi atribuído e as condições subumanas
em que viveram enquanto escravos permaneceram após a abolição, a única diferença é
que eles não possuíam mais os grilhões físicos.
De acordo com Maria Sylvia, presidente do portal Geledés, e Helena Teodoro,
voluntária do Instituto de Filosofia e Ciência Sociais (IFCS), “a imagem do negro foi
associada à vadiagem, ao subalterno, ao sujo. Não à toa, as tarefas mais árduas, as piores
remunerações e as formas mais cruéis de castigo ainda são reservadas aos pretos”
(GELEDÉS, 2019, n.p).
Portanto, o racismo estrutural é formado pela naturalização de situações que
promovem a discriminação, é um conjunto de práticas institucionais, históricas e culturais
que o sistematizam. É o racismo estruturado em uma sociedade por causas históricas e
práticas humanas que o constituíram, envolvendo privilégios adquiridos (étnicos,
socioeconômicos, referentes a status), que ordenaram à sociedade o pensamento de que
o negro deve ser sempre subserviente.

Antirracismo e ações que o configuram

As correntes tradicionais sobre os estudos das relações sociais no Brasil merecem
um reexame, pois perspectivas de intelectuais negros têm descortinado brechas nessas
análises reconhecidas e levantado um questionamento muito importante sobre ‘lugar de
fala’. Ora, a interpretação da história africana por intelectuais brancos, de acordo com
Martins (2019), deixa “lacunas e silêncios nos estudos sobre relações raciais” (p. 11) ao
colocar o negro como objeto a ser estudado e retirar o papel de sujeito de sua própria
história. E, ao monopolizarem a interpretação desta temática, tais intelectuais evitam
“assumir o seu papel de agentes do racismo disfarçado que cimenta nossas relações
sociais” (GONZALEZ, 1979, p.12 apud Martins, 2019, p. 11).
A recente produção historiográfica tem apresentado uma visão completamente
diversa das correntes tradicionais, porquanto mostra que o negro é que deve narrar sua
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história, o afrodescendente é que deve fazer análises sobre a situação de seu povo dentro
do país, das relações sociais desenvolvidas. Outras mudanças também estão ocorrendo
atualmente após o caso de George Floyd535 nos Estados Unidos. O Brasil, como já
exposto, sempre acompanhou os norte-americanos e africanos nos movimentos a favor
da igualdade entre brancos e negros. Os protestos iniciados após o assassinato de Floyd
afetaram as produções culturais do mundo inteiro, onde uma onda de protestos, nas ruas,
nos campos de futebol, nas derrubadas de monumentos e trocas dos nomes de instituições
com simbologia racista, nas falas de celebridades nacionais e internacionais, enfim, “as
críticas contra o preconceito enraizado na sociedade americana geraram muitas reflexões
sobre o que ainda é aceitável ser produzido e reproduzido” (VEJA, 2020, p.1).
No Brasil, a onda de protestos após o caso Floyd, como expõe Irapuã Santana, no
jornal Estadão:

[...] tocaram profundamente os corações dos negros brasileiros.
Psicologicamente falando, houve uma sensação de pertencimento, em
que o negro brasileiro se viu representado, vendo que sua dor poderia
ser compartilhada por irmãos do mundo todo. Foi um toque de
esperança e energia sobre o movimento negro daqui que vem lutando
bravamente contra todas as injustiças que ocorrem diariamente em
nosso país (ESTADÃO, 2020, n.p).

Aqui entra a discussão do antirracismo, que desnuda todos os discursos
disfarçados de muitos que usam do lugar de fala dos negros para se dizer contra o racismo.
O lugar de fala é crucial para a eliminação do preconceito e dar esse posto a quem
realmente pertence é uma atitude do antirracismo. Isso não quer dizer que quem não é
negro não tenha papel nesta luta, mas quer trazer à compreensão que um branco não pode
falar sobre racismo como um negro, o branco nunca sofreu a escravidão, a exclusão e o
preconceito.

A nossa sociedade é patriarcal, racista, lgbtfóbica e capacitista. Dentro
de nossa estrutura social, as vozes que mais ecoam e ditam realidades
turvas são as de homens cis, brancos e heterossexuais. Pensar no rumo
das pautas minoritárias em uma sociedade que é construída dessa forma
535

Caso Floyd: o relato sobre uma nota falsa de US$ 20 em um supermercado na cidade de Minneapolis,
Minnesota, Estados Unidos, culminou na morte de George Floyd, homem afro-americano de 46 anos, que
tinha acabado de ser preso pela polícia. Um civil filmou o ocorrido mostrando a prisão de Floyd. O vídeo
mostra um policial branco, Derek Chauvin, com o joelho sobre o pescoço de Floyd, enquanto ele está
algemado e de bruços no chão. Chauvin, de 44 anos, foi preso e é acusado de homicídio. A morte de Floyd
provocou
uma
onda
de
protestos
em
todo
o
país
(Disponível
em
https://veja.abril.com.br/mundo/movimento-anti-racista-nos-eua-gera-reflexao-sobre-simbolos-eproducoes/. Acesso em 28 set. 2020).
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é pensar, quase automaticamente, em apagamento e silenciamento das
vozes oprimidas e daí vem a importância de se entender e compreender
o Lugar de Fala (MUNDO NEGRO, 2020, n.p).

O importante é entender sua posição social e discutir de acordo com ela, esta é a
relevância do Lugar de Fala, conforme o site Mundo Negro, 2020. O papel na luta contra
o racismo, no ser antirracista de quem não está nesse lugar é o de reconhecimento “como
parte do problema, identificando e desconstruindo o racismo tanto no cotidiano, nas
nossas pequenas e grandes atitudes, quanto nas nossas convicções e expectativas, nos
nossos projetos de país e de futuro” (GELEDÉS, 2020, n.p). É desnaturalizar o
preconceito.
É a permanente atitude de afirmar “isso não é normal”. Precisamos
utilizar lentes antirracistas que nos permitam escrutinar o racismo
estrutural presente e reproduzido nos espaços de poder na sociedade, na
política, no sistema econômico, na mídia, na educação, nas práticas
religiosas etc. Esta percepção, que é imediata por parte das pessoas
negras nestes espaços, muitas vezes nos passa despercebida. Com a
visão enevoada pelos nossos privilégios, nem sempre percebemos o que
está bem diante de nós, há muito tempo (GELEDÉS, 2020, n.p).

Outra atitude antirracista, além de ‘apurar’ o olhar para tudo que segrega e separa,
é cobrar das instituições públicas o comprometido com a promoção da igualdade social e
da diversidade. Esse comprometimento é assumir, em sociedade, a responsabilidade pela
situação dos negros, pois é a história da população e não só a história do país como se ele
fosse algo a parte da sociedade. Todos são responsáveis por mudar os rumos da história
de seu país, isso é uma atitude antirracista. Se dizer antirracista e não estar atento à
simbologia nos locais públicos, não denunciar quando se vê o preconceito, normalizar
situações, mensagens, propagandas, estereótipos, etc., é avalizar a exclusão, a
discriminação, a desigualdade. O que a sociedade tem que compreender é que todos são
responsáveis.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A história do Brasil é escrita sobre o preconceito, trazendo para o olhar da
sociedade um retrato amargo, perpetrado pelas relações sociais atuais. O que se tem feito
para reverter esse quadro não alcança resultados eficazes, pois, tanto na história passada,
quanto na história presente, a exclusão e o racismo estão inseridos em suas linhas. As
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políticas públicas se esbarram no racismo estrutural e o antirracismo proclamado por
muitos, na verdade é um discurso vazio de pessoas que não dão a quem é devido o lugar
de fala. Toda discussão realizada nesse artigo, referentes às questões propostas em sua
introdução, têm uma única resposta, que é o pensamento elitista, conservador,
escravocrata e, consequentemente, preconceituoso que permeia a sociedade como um
todo. A questão cultural construída em bases de exclusão é o grande mal que assola as
relações sociais no Brasil, as políticas públicas e uma sociedade livre e igualitária. Nada
se torna mais urgente que a adesão, o comprometimento e a unificação dos movimentos
que lutam contra o preconceito, e essa luta é da população brasileira, pois todos somos
responsáveis por essa luta que só tem a favorecer o país inteiro.
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GOIÂNIA A CONTRADIÇÃO DO LUGAR: CASA ORDINÁRIA E
CASA ERUDITA536

Simone Borges Camargo de Oliveira537
RESUMO: Este artigo, tem como objetivo apresentar de forma breve alguns aspectos
levantados pela pesquisa da minha tese de doutorado, do Programa de Pós-graduação em
História da UFG, partindo da construção metodológica para leitura de indícios sobre a
cidade moderna de Goiânia, com o intuito de fundamentar a escrita narrativa sobre esta
cidade, como lugar de segregação social e espacial urbana, mediante o estudo do objeto
casa, do, “morar ordinário” do “homem comum”, e do morar erudito “qualificado”, em
Goiânia; e identificar diversos grupos sociais, os lugares de ocupação das casas comuns
“ordinárias” e das casas eruditas, na cidade segregada e na cidade planejada, entre as
décadas de 1930 a 1960.
Palavra-chave: Goiânia; Cidade Moderna; Casa Ordinária; Casa Erudita; Segregação
Territorial.
I
Este artigo, tem como objetivo apresentar de forma breve alguns aspectos
levantados pela pesquisa da minha tese de doutorado, do Programa de Pós-graduação em
História da UFG, partindo da construção metodológica para leitura de indícios sobre a
cidade moderna de Goiânia, com o intuito de fundamentar a escrita narrativa sobre esta
cidade, como lugar de segregação social e espacial urbana, mediante o estudo do objeto
casa – morada – habitar, “morar ordinário” do “homem comum”, o “habitar” do “homem
ordinário” e do morar erudito “qualificado”, em Goiânia; e identificar diversos grupos
sociais, os lugares de ocupação das casas comuns “ordinárias” e das casas eruditas, na
cidade segregada e na cidade planejada, entre as décadas de 1930 a 1960.
A escrita narrativa da tese percorre o processo de desconstrução da historiografia
oficial goianiense, para re-construir diferentes perspectivas e interpretações dos
fragmentos, das imagens do passado, a luz do presente. “[...] a mesma fonte de informação
pode ser usada para construir vários relatos históricos de qualquer fragmento do passado”
(TOPOLSKI, 2016: 60). Neste sentido, a importância de construir uma metodologia
536 Este trabalho foi realizado com apoio da bolsa de doutorado, pela Coordenação de Aperfeiçoamento
de Pessoal de Nível Superior, n° chamada/ ano: 07/2018 CAPES/FAPEG.
537 Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal de Goiás. Linha de
pesquisa: Ideias, saberes e escritas da (e na) história. E-mail: simoneborgesarquiteta@gmail.com. Lattes:
http://lattes.cnpq.br/8588488977377568. Orientador: Dr. Cristiano pereira Alencar Arrais.

1053

específica para a tese, que pode, como um caleidoscópio, revelar e trazer à tona, pontos
coincidentes e/ou dissonantes de ideias e disputas pelo lugar (sua posse e permanência),
ditos e não-ditos, identificadores ou criadores de identidades locais, identidades
produzidas, forjadas em origens diversas. Pode apontar para uma multiplicidade de
identidades possíveis no mesmo lugar, ou não lugares.
No âmbito do processo metodológico, de sistematização das fontes escritas, ao
considerar aquelas produzidas na época da construção de Goiânia, escolhi três livros:
Como Nasceu Goiânia, 1938, de Ofélia Socrates do Nascimento Monteiro; Goiânia.
Coletânea especialmente editada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística como
contribuição ao Batismo Cultural de Goiânia em 1942 (contém depoimentos, decretos,
discursos, relatórios sobre a fundação de Goiânia); A luta na Epopeia de Goiânia uma
Obra de Engenharia Nacional, 1942, de Geraldo Teixeira Alves. São importantes fontes
de análise, textual e imagética, porque apresentam a construção da cidade como símbolo
de uma narrativa idealizadora e utópica representativa do novo e do progresso. Os autores
narram os acontecimentos a partir da relação estabelecida entre os documentos,
construindo um regime de historicidade sustentado pelo ideal político de progresso e por
uma reelaboração peculiar da relação entre passado e presente, apresentando dois marcos
explicativos sobre a construção da nova capital: a idealização da revolução de 1930 e a
mitificação da figura do interventor federal Dr. Pedro Ludovico Teixeira. (ARRAIS,
2008: 96). Os argumentos, projetam Goiânia como um lugar encantador, uma cidade
planejada, moderna, uma propaganda sobre o sucesso da nova capital.
Encontrei, em várias outras obras da década de 1950 até as publicações atuais,
esta recorrente narrativa sobre a fundação e construção de Goiânia, muitas delas cópias
ou releituras das fontes citadas acima. Estas fontes apontam, a partir de sua análise e
interpretação, para a notória segregação dos grupos sociais mais pobres, desde o plano
urbanístico original de Attilio, para a nova capital até a escrita de sua história
De modo geral a “história oficial” prevalece, e pouco identifiquei sobre o “morar
ordinário”, comum do cotidiano, a habitação-morada-ordinária. O livro: Goiânia - Uma
Utopia Europeia no Brasil, 2003, de Tania Daher, apresenta até certo ponto, uma análise
diferenciada sobre os planos diretores ao considerar a urbanização e o processo de
loteamento, sob a ótica excludente da ocupação da cidade, desde sua fundação. Um viés
“realista” a respeito da construção da cidade em relação a modernidade e ao sucesso da
nova capital.
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O processo metodológico vai se realizando pari e passu com a pesquisa, resigificando, em busca de novas brechas, caminhos para a metodologia de investigação e
análise dos indícios, da “casa ordinária”, do “homem ordinário”, ao considerar que a casa
erudita, como representante da modernização e da classe social dominante, já está contida
desde o princípio no plano de Attilio de 1933, e assim por diante. Não porque, não ofereça
um amplo campo de pesquisa e descobertas, mas o objetivo fundamental da pesquisa é a
“casa ordinária”, o “morar ordinário”, em contraposição ao morar da casa erudita,
burguesa.
Procuro a “forma” de construir o raciocínio que está na interpretação dos sinais e
indícios, dos resíduos prováveis e verossímeis. Neste caminho, vou delineando mosaicos,
através da pesquisa e seleção de fotografias, ortofotos, imagens, projetos e mapas das
localidades, mediante a identificação de: áreas e seus usos, malha viária, hidrografia,
zoneamento, bairros, quadras, ruas, lotes, parcela fundiária, casas, barracões, casebres,
invasões, tipos construtivos, estilos, que demostrem quais são os lugares de ocupação dos
diversos grupos sociais, na cidade de Goiânia entre as décadas de 1930 a 1960.
Para melhor perceber o espaço da cidade e para levantar informações, traço
itinerários e caminhos pela cidade no século XXI. Comecei minhas deambulações no ano
de 2018, no início da pesquisa da tese, as realizei até o advento da pandemia de COVID19, com o objetivo de conhecer outros fragmentos. Realizo um caminhar devagar, tiro
fotos de detalhes da vida cotidiana, de objetos, das ruas, casas e peculiaridades dos modos
de vida, usos e ocupação do espaço. A caminhada leva à trajetórias e lugares comuns que
apontam pistas para mapear a cidade ordinária. Um olhar, capaz de ver além, dos que os
outros viram e, em um salto, liga situações, e informações que possibilitam revelar
narrativas um texto historiográfico.
Através da comparação e análise dos dados contidos nas fontes imagéticas,
projetuais (arquitetônicas e urbanísticas) das décadas de 1930 a 1960, e as fotografias e
narrativas dos percursos realizadas de 2018 a 2020, relaciono aos dados pesquisados e
coletados das fontes documentais, bibliográficas, jornais, etc., que resultam na produção
de novos desenhos urbanos, mapas urbanos e, imagens da cidade e cartografias urbanas
produzidos como resultado da pesquisa e que apontam para possíveis localizações e
“tipos” das “casas ordinárias”, detalhes do morar, da “habitação popular” (vernácula),
“habitação-morada-ordinária” “desclassificada” e da “habitação erudita moderna”,
“classificada”. Michel de Certeau, nos oferece um exemplo de como uma pesquisa se
deixa guiar: “ [...] gostaria de apresentar a paisagem de uma pesquisa e, por esta
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composição de lugar indicar os pontos de referência entre os quais se desenrola uma ação
” (CERTEAU, 1998: 35). Cada lugar tem em seu solo muitas presenças e memórias.
Algumas foram conhecidas, outras permanecem como resíduos, sinais a serem revelados.
Neste sentido, CERTEAU nos mostra que a vida cotidiana, ordinária, comum,
oferece indícios de experiências verossímeis, ao apresentar o ensaio dedicado “[...] ao
homem ordinário. Herói comum. Personagem disseminada. Caminhante Inumerável [...].
” (CERTEAU, 1998: 57). De fato, a pergunta de base de sua escrita aponta para isso:
“A este oráculo que se confunde com o rumor da história, o que é que
nós pedimos para nos fazer crer ou autorizar-nos a dizer [grifo meu]
quando lhe dedicamos a escrita que outrora se oferecia em homenagem
aos deuses ou às musas inspiradoras? ” (CERTEAU, 1998: 57)

O que nos autoriza a dizer ou o que pedimos para nos fazer crer são os sinais
deixados pelos rastros do caminhar, mas que remetem apenas a uma ausência, um objeto
“impossível”, “[...] o ausente que lhes dá princípio e necessidade, interrogo-me sobre o
desejo cujo objeto impossível ele representa. ” (CERTEAU, 1998: 57).
O mesmo ocorre em A Fala dos Passos Perdidos,538 ao evocar a ausência:

[...] os processos do caminhar podem reportar-se em mapas urbanos de
maneira a transcrever-lhes os traços (aqui densos, ali mais leves) e as
trajetórias (passando por aqui e não por lá). Mas essas curvas em cheios
ou em vazios remetem somente, como palavras, à ausência daquilo que
passou [grifo meu]. (CERTEAU, 1998, p. 176).

Mas o homem comum, ordinário, possui um vasto território de invenção, o
“ausente dos passos perdidos” se torna a condição de possibilidade de várias presenças
para o historiador. “Desvios” que abrem brechas para a interpretação dos sinais
assentados por premissas de verossimilhança, de onde se extrai a validade do saber e
produz credibilidade (CERTEAU, 1982, p. 101), a “invenção”, a subjetividade, são o
território da construção do raciocínio.
Por este viés, o caminhar do “homem ordinário” deixa “rastros” e sonhos pelos
lugares da cidade, “ o seu desenrolar discursivo (verbalizado, sonhado ou andado) se
organiza em relação entre o lugar de onde sai (uma origem) e o não-lugar que produz
(uma maneira de “passar”) ”. (CERTEAU, 1998: 182). Este não-lugar de passos e

538

In: CERTEAU, M. de. A invenção do cotidiano: Artes de fazer. p. 176. Petrópolis: Vozes, 1998.
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verbalizações invisíveis constroem histórias repletas de significações singulares. São
sinais e indícios a serem interpretados em sua subjetividade, capazes de apresentar, de
conter em si mesmos, o não dito, o não revelado. A cidade é o lugar, e não-lugar de
representações, de presenças e ausências.
O território da cidade e sua paisagem539 – lugar – construído por diferentes grupos
sociais e suas vivências, reflexo de suas relações no tempo – presente – passado – futuro,
cultura e memória, são horizontes que se abrem para percepção das várias “imagens”
deste mundo - cidade. “Afirma-se que é indiscutível que a cidade se faz representar e se
dá a conhecer concretamente pelas suas imagens. As imagens urbanas são signos da
cidade e atuam como mediadoras do conhecimento dela. ” (FERRARA, 2000: 115)

II
Nas décadas iniciais do século XX, as cidades brasileiras eram vistas
como a possibilidade de avanço e modernidade em relação ao campo
que representava o Brasil arcaico. A proclamação da República e a
abolição da mão-de-obra escrava não superaram a hegemonia agrárioexportadora, o que viria acontecer apenas após a revolução de 1930.
Desde então, o processo de urbanização/industrialização ganha, com as
políticas oficiais, um novo ritmo. (MARICATO, 2003: 151)

A cidade de Goiânia, assim como o processo de sua transferência estão inseridos
no projeto de construção da identidade nacional, de modernização, no período histórico
da era Vargas, década de 1930, e de interiorização da Marcha para o Oeste. O projeto
político, “idealizado”, de transferência da antiga capital do Estado de Goiás, cidade de
Goiás, para a nova capital, é levado adiante pelo interventor Dr. Pedro Ludovico Teixeira.
Para tal empreitada, convida em 1932, o arquiteto e urbanista Attilio Corrêa Lima,
com o fim de realizar o plano e suas diretrizes dentro dos moldes da urbanística moderna.
(Figura 01)

Attilio C. Lima utilizou-se dos preceitos da escola francesa de
urbanismo, estabelecendo um Centro Cívico, Administrativo, espaço
simbólico do poder centralizador: a Praça Cívica. Para zoneamento,
estabeleceu os setores por atividades, as vias foram planejadas de
“A paisagem é diferente do espaço. A primeira é a materialização de um instante da sociedade. Seria,
numa comparação ousada, a realidade de homens fixos, parados como numa fotografia. O espaço resulta
do casamento da sociedade com a paisagem. O espaço contém o movimento. Por isso, paisagem e espaço
são um par dialético. Complementam-se e se opõem. Um esforço analítico impõe que os separemos como
categorias diferentes, se não queremos correr o risco de não reconhecer o movimento da sociedade. ”
(SANTOS, 1988: 72)
539
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acordo com sua importância hierárquica: avenidas monumentais, vias
arteriais de conexão, ruas e praças rotatórias locais, sub-centros,
sistemas de áreas verdes, como parques lineares. Os projetos de Attilio
C. Lima para Goiânia refletem uma dialética entre um urbanismo
clássico e uma arquitetura numa vertente moderna. (Diniz, 2015, p.
333).

Figura 01: Plano Diretor de Goiânia, autoria de Attilio Corrêa Lima, 1937

Fonte: Attilio Corrêa Lima, 1937; Tania Daher, 2003. 1937, 134.
Representação esquemática da imagem: Simone B.C. de Oliveira, 2020

O plano urbano de 1933, é dividido por cinco setores, parques lineares e áreas
verdes como reservas ambientais (Bosque dos Buritis, jardins nas avenidas principais e
ruas), Aeródromo, Estação Ferroviária e menção a Campinas. O zoneamento define as
atividades e funções de todos os setores e subsetores. O Setor Central apresenta traçado
radiocêntrico de onde irradiam as Avenidas: Goiás (antiga Avenida Pedro Ludovico),
Tocantins e Araguaia. O setor é destinado ao Centro Cívico, a atividades administrativas,
comerciais, de serviços e residenciais (Casas Tipo) para funcionários do governo e
população de “classes A e B”, para quem se destina a cidade moderna, hierarquizada e
higienizada, neste sentido, é o primeiro setor a receber infraestrutura urbana, na cidade.
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Como parte do traçado do Setor Central a Avenida Anhanguera, local de comércio, é o
principal eixo de comunicação que corta a cidade de leste a oeste.540
O Setor Norte, de traçado mais regular, abriga a Zona Industrial, as “moradias
operárias” modelo, (casa popular) para a “população de classe C” (Figuras 02-03), que
possuem parcelas fundiárias menores em relação ao Setor Central. Logo abaixo, desta
zona, está localizada a área destinada a Estação Ferroviária. O Setor Norte fica abaixo da
Avenida Paranaíba, destinada a um zoneamento misto, de serviços, comércio, residências,
é via de distribuição e circulação, um divisor de atividades, mas também um “marco
urbano” de segregação social. Durante muito tempo, o Setor Norte foi conhecido como
Bairro Popular e depois foi incorporado ao Núcleo Pioneiro Central da cidade.
[...] as coisas começaram a aparecer, como se estivessem rebentando
pipoca, um ali outra acolá! Eram casas que estavam surgindo. Fizeram
o núcleo na rua 71, 10 casas, dessas 10, eu adquiri uma, por 6 contos de
réis, pagando prestação; era muito longe. (Depoimento de Dr. Antônio
de Faria Filho, MEMÓRIA CULTURAL, 1985: 37-38)
FIGURA 2 – Casa Operária, Bairro
Popular, década de 1930.

Figura 3 – Propaganda “Residências Proletárias”, p. 53
Jornal Folha de Goiaz, 1937.

Fonte: Acervo MIS | GO
Fonte: Acervo da Biblioteca da Secretaria de Planejamento, Prefeitura de
Goiânia. Álbum de Goiânia, Pasta S-384 – Controle 1179.

“Classe A, a que detém os maiores recursos econômicos e é formada por grandes empresários,
profissionais liberais, grandes comerciantes e fazendeiros, sem excluir a classe dos políticos. A classe B é
formada pela classe média de pequenos comerciantes, funcionários públicos bem situados e profissionais
liberais sem grandes recursos financeiros. A classe C é formada pelos empregados do comércio, operários
e profissionais do nível médio. A classe D é formada pela população desempregada, sem registro de
trabalho, sem formatação profissional, que sobrevive do trabalho ocasional e não tem praticamente
nenhuma assistência do poder público.
(DAHER, 2003: 260)
540
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O Setor Sul, tem um traçado regular, destinado a habitações. A Zona Leste é
delimitada pelas margens do Córrego do Botafogo e a Zona Oeste, pelo Bosque dos
Buritis e Córrego Capim Puba, área reservada para habitação.
É no Setor Leste que as primeiras casas de Goiânia são construídas, às margens
do Córrego Botafogo. São “casas ordinárias”, “provisórias” edificadas pelos
trabalhadores imigrantes de todas das partes do país, que chegam em busca de novas
oportunidades de vida.
Os primeiros operários raramente vinham acompanhados de suas
famílias, em sua maioria vinha só. Sua origem, entrementes, não se
vincula apenas aos escritórios instalados no Rio de Janeiro e São Paulo.
A notícia da construção de Goiânia motivou a saída de trabalhadores
das várias localidades em busca de trabalho e de melhores condições de
vida. Seus relatos apontam as dificuldades vivenciadas por eles no
decorrer de suas viagens. (BERNARDES, 2009, p. 4)

À margem do plano moderno de Attilio, a partir de 1934, se ergue a cidade
informal, onde os ranchos, barracões e casebres são construídos com técnicas
vernaculares (populares), do período colonial brasileiro, de taipa e de tijolos de adobe,
cobertas com palha de buriti, capim e telhas de barro. O lugar não possui a mínima
infraestrutura e a locação das habitações é feita ao longo das margens do córrego, de
forma gregária e aleatória. (Figura 04)

Eu era funcionário da Imprensa Oficial, e vim, não na época do decreto,
que foi em setembro de 1933 e sim, em janeiro de 1934, pois nada havia
aqui que pudesse acomodar alguém, pois estava em demarcação,
delimitação de área, enfim, nada havia. Descendo pela Av. Anhanguera,
atravessando o córrego Botafogo, há uma praça, e era ali que os
operários se acomodavam, em casas de capim, de qualquer maneira. [...]
E do lado de cá do Botafogo, na av. Paranaíba, perto da Igreja Coração
de Maria, também havia acomodações para os operários. Tudo muito
rústico, como disse anteriormente, no peito e na raça. (Depoimento de
Dr. Antônio de Faria Filho, MEMÓRIA CULTURAL, 1985:37-38)
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FIGURA 4 - Vista Panorâmica, margem Córrego do Botafogo. Goiânia - GO.

Foto: Autor Desconhecido
Fonte: Acervo MIS | GO. MPL340

Em 1934, a firma Coimbra Bueno é contratada para a construção da cidade. Logo
em 1935 o Governo de Goiás rompe o contrato com Attilio e os irmãos Coimbra Bueno
convidam, em 1936, o engenheiro Armando Augusto de Godoy para reformulação do
plano da cidade. O objetivo, considerando a análise realizada pela pesquisa da tese, era
tornar o discurso da “venda” da cidade moderna, Goiânia, como um lugar atrativo, bom
para se viver, lugar de constituir família e ter progresso de vida, uma grande oportunidade.
Segundo Daher, (2003: 164) Godoy desenha o projeto circundando o espaço urbano por
um cinturão verde, que logo depois se transforma em área rural. Modifica completamente
o Setor Sul, cria a Praça do Cruzeiro, como um segundo centro da cidade, de onde se
irradiam quatro avenidas. O plano concebido foi orientado pelo conceito de cidadejardim. Conservou o traçado do Setor Norte e do Setor Central, acrescentando alguns usos
e funções do plano de Attilio. (Ver Figura: 05).
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Figura 05- Plano de Goiânia, autoria Armando Augusto de Godoy.

Fonte: FGV/ CPDOC, 492 - Arquivo: Gustavo Capanema.
Representação esquemática da imagem: Simone B.C. de Oliveira, 2020.

Os primeiros edifícios públicos administrativos com linhas art déco, (Figura 0607-09) as casas modelo, (Casa Tipo)541, (Figura 08) e as “casas operárias” (Figura 12),

541

“Foram construídos 10 casas-tipo, de preços variáveis para servirem de modelos ás construções
residenciais de Goiânia. Naturalmente para servirem de modelo, tiveram um acabamento acima do nível
médio de construções estimável para a cidade e incomparavelmente acima de quaisquer construções do
Estado. [...]. Seria inteiramente absurdo tomar-se como termo de comparação para se estabelecer o nível
higiênico e arquitetônico das construções daqui [...].
Não se podia justificar que se fizesse cidade nova (em virtude de não se ter outra que apresentasse condições
de salubridade aceitáveis para a capital) e se tomasse como base as construções feitas nessas cidades.
(MONTEIRO, 1938: 469-470).
I – De um só pavimento:
1) de 2 dormitórios – Uma sala, banheiro, cozinha e varanda; foram construídos dois: tipos 13 e 14.
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foram construídos pela empresa Coimbra Bueno. As “casas eruditas” das classes A e B,
projetadas de acordo com imagem e narrativas das casas que circulavam nas revistas da
época. No final da Revista Acrópole, trazia projetos modelo. Uma maneira de “ensinar”,
o usuário para se adaptar aos novos modos do morar moderno funcionalista,
principalmente, no que se refere as práticas relacionadas a saúde que transformam a
concepção espacial e funcional da casa.
A narrativa sobre o morar é “determinada” pelas diferenças socioeconômicas dos
vários grupos sociais, o “lugar”, a localização das moradias no território da cidade de
Goiânia, (Figura 09) impactam as formas e tipos de casas em e sua materialidade; [...] a
estruturação do espaço urbano [...] proporcionou a formação de duas cidades distintas: a
cidade do plano [...], onde habita a população de melhor poder aquisitivo; e a cidade
periférica, que serve de abrigo para as classes sociais menos favorecidas. (MORAES,
2003:15)
Figura 6 – Praça Cívica, Palácio do Governo, 1937.

Figura 7 – Grande Hotel, 1939.

Fonte: Acervo da Biblioteca da Secretaria de
Planejamento, Prefeitura de Goiânia.

Fonte: Acervo da Biblioteca da Secretaria de
Planejamento, Prefeitura de Goiânia.

2) de 2 dormitórios – Duas salas, dois banheiros, um para familia e outro para empregados, cozinha e
varanda; construído um predio: tipo 19.
3) de 3 dormitórios – Duas salas, banheiro, copa, cozinha e varanda; construidos dois: tipo 1 e 10. Ambos
com grandes áreas e varandas tomando toda a frente do edifício.
II – De dois pavimentos:
4) de 3 dormitórios – Duas salas, cozinha, varanda e dispensa; foi construido um: o tipo 8, atual residencia
do Governador e o primeiro inaugurado em Goiânia. O seu preço acha-se agravado com os de mobiliários,
e custeio, despesas de conservação durante o periodo que antecedeu a mudança da capital e ainda pela
construção de uma grande garage com dois quartos, uma sala e banheiro para empregados. Garage tambem
em dois pavimentos e no mesmo estilo do edificio.
5) de 4 dormitorios – Duas salas, 2 banheiros, um para a familia e outro para empregados, copa, cozinha,
varanda e terraço, coonstruido um :: o tipo 11.
6) Com mesmos requisitos das procedentes, porém sem terraço e com um só banheiro: a tipo 2, que vem
atualmente servindo de Palacio Provisorio.
7) de 5 dormitorios – Duas salas, copa, cozinha, banheiro e garage com apartamento de empregados anexo
(constando de um quarto com guarda-roupa embutido e um banheiro) uma: a tipo 12, onde funciona
atualmente o escritorio central da Superintendencia Geral das Obras de Goiânia.
Um só pavimento porém com quarto dormitorios, duas salas, biblioteca, copa, cozinha, banheiro, quaro de
empregados, banheiro de empregado e garage num só bloco destacado com quarto de chofer anexo, uma –
a tipo 18.
Poder-se-á vêr, portanto, que os materiais e os variados tipos de residencia dão um conjunto modelo para
qualquer necessidade, desde a pequena familia até mais numerosa.” (MONTEIRO, 1938: 472-473)
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Figura 8 – Vista Aérea do Primeiro Grupo de
Casas para Funcionários – Tipo “especiais,
rua 20, década de 1930.

Figura 9 – Vista Aérea do Traçado Urbano de
Goiânia, década de 1930.

Fonte: Acervo MIS | GO.
Figura 10 – Em primeiro plano, sede da Prefeitura,
(Av. Anhanguera esq. Av. Araguaia). Ao fundo,
Edifício Agência dos Correios e Telégrafos, (rua 3
esq. com Av. Araguaia). Do lado direito Casa Tipo
Funcionários. Ao fundo Palácio do Governo, 1936.

Foto: Eduardo Bilemjian.
Fonte: Acervo MUZA|GO.

Foto: Autor Desconhecido.
Fonte: Acervo MIS|GO – 02747- 036.
Representação esquemática da imagem:
Simone B.C. de Oliveira, 2020.

Figura 11 – Casas e casebres nas
Margens do Córrego Botafogo, década
de 1930.

Figura 12 – Primeiras Casas Tipo
Populares, rua 71, Bairro Popular,
Setor Norte, década de 1930.

Foto: Alois Feichtenberger.
Fonte: Acervo MIS | GO. AF1705(2).

Foto: Autor desconhecido.
Fonte: Álbum de Goyaz. Acervo da
Biblioteca da Secretaria de
Planejamento, Prefeitura de
Goiânia.

Figura 13 – Casas de madeira.
Em último plano, casa onde
Pedro Ludovico despachava,
década de 1930.

Foto: Autor desconhecido.
Fonte: Acervo MIS|GO –
MIS00967.

O terceiro plano de urbanização de Goiânia, Decreto-lei 90-a, de 1928, foi
realizado pela empresa Coimbra Bueno, (Figura 14 e 15). Sua característica geral
conserva a divisão setorial e o plano radial proposto Attilio; incorpora o projeto do Setor
Sul de Godoy e a mudança de usos das quadras em alguns setores. Segundo Daher (2003:
259-261), os planos diretores de Attilio, Godoi e dos Irmãos Coimbra Bueno, e a forma
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de planejamento político-administrativo, foram responsáveis pelo tipo de ocupação da
cidade. A classe A e B no Setor Central, Sul e Oeste a classe C nas proximidades da Zona
Industrial, e a classe D, às margens do Córrego Botafogo e Capim Puba, local que não
aparece como ocupação em nenhum dos projetos.

Não foi só o governo. A sociedade brasileira em peso embriagou-se,
desde os tempos da abolição e da república velha, com as idealizações
sobre progresso e modernização. A salvação parecia estar nas cidades,
onde o futuro já havia chegado. Então era só vir para elas e desfrutar de
fantasias como emprego pleno, assistência social providenciada pelo
Estado, lazer, novas oportunidades para os filhos[...]. Não aconteceu
nada disso, é claro, e, aos poucos, os sonhos viraram pesadelos
(SANTOS, 1986:2).
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ELEMENTOS PARA UMA DIDÁTICA DA HISTÓRIA PARA OS
ANOS INICIAIS

Tales Damascena de Lima542
RESUMO: O Ensino de História nos anos iniciais é um campo de pesquisa que tem
crescido de forma qualitativa e quantitativa nos últimos anos, mas que necessita de uma
atenção especial por parte dos professores e pesquisadores dos anos iniciais, pela forma
com tem sido abordado nas salas de aulas e nas academias. Na constituição da Didática
da História dos anos iniciais, diversas concepções de ensino e aprendizagem da História
pautaram o tema, configurando à essa Didática um caráter epistemológico específico.
Com a preocupação de se investigar os processos de construção do conhecimento
histórico, utiliza-se a epistemologia específica da História. A linha de pesquisa Educação
Histórica mostra-se como uma das possibilidades de se pensar a Didática da História junto
com a Didática da História de Jörn Rüsen, que partem da própria ciência de referência.
Palavra-chave: Didática da História; PCNs; Anos Iniciais.
INTRODUÇÃO
Para a construção das várias dimensões da consciência história, se faz necessário
a intencionalidade didática, com uma adoção de um referencial teórico-metodológico que
permita aos alunos e alunas estabelecer uma relação das experiências pessoais, coletivas
e históricas. Assim, nessa pesquisa se tem como referencial teórico e metodológico os
conceitos de Consciência Histórica, Literacia, Códigos Disciplinares, Códigos Visíveis e
Invisíveis, Transposição Didática entre outros conceitos advindos da Educação Histórica
e da Didática da História desenvolvidos por Rüsen (2001, 2006, 2007, 2014, 2015), em
diálogo com Barca (2007), Cainelli (2006, 2009, 2010 , 2016), Martins (2014), Schimdt
(1997, 2004, 2005, 2006) . Ashby e Lee conduziram o Projeto CHATA (Concepts of
History and Teaching Approaches), onde estudaram alunos de 6 a 14 anos. Entre outros
países Portugal, EUA, Canadá tem se aventurado por essa área de pesquisa e estudo. Os
estudos desenvolvidos não são especulações e previsões. São estudos que seguem uma
metodologia científica e analisam o desempenho concreto de alunos e alunas.

542

Mestrando do Programa de Pós-Graduação em História da Pontifícia Universidade Católica de Goiás,
vinculado a linha de pesquisa : Educação Histórica e Diversidade Cultural, Orientadora: Thais Alves
Marinho, instituição financiadora CAPES, talesupa@hotmail.com
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A educação histórica pressupõe inter-relação da teoria coma as práticas de ensino
de história. A investigação em Educação histórica surge da preocupação em contribuir
para aquilo que falta nos trabalhos acerca do ensino de história, ligar a teoria às praticas,
não propostas apenas prescritivas não testadas, mas cria, implementa e analisa situações
de aprendizagem reais, disseminando resultados que possam ser ajustados ao ambiente
educativo.
A educação histórica apresenta possibilidades de pesquisas no campo do ensino
da história nas escolas, das aprendizagens e, ainda, contribui com as inovações das
metodologias de aulas. E, assim, propõe-se a observar as especificidades da “história que
comporta as três maiores invenções da humanidade: o passado, o presente e o futuro de
todas as pessoas e não somente dos heróis ou dos poderosos”
Esse trabalho, sob o olhar, da Didática da História. Onde se entende que a
Didática da História não considera apenas os problemas de ensino e aprendizado na
escola, mas analisa todas as formas de raciocínio e conhecimento histórico na vida
cotidiana e prática, buscando compreender as formas e princípios cognitivos da História.
Assim a Didática da Historia é uma área de estudos que tem com objetivo analisar o
processo de aprendizado histórico.
Na medida em que investiga seu objeto sob o ponto de vista da prática da vida
real, isto é, na medida em que, no que se refere ao ensino e à aprendizagem, se preocupa
com o conteúdo que é realmente transmitido, com o que podia e com o que devia ser
transmitido. Refletir sobre a História a partir da preocupação da Didática da História
significa investigar o que é aprendido no ensino da História( é a tarefa empírica da
Didática da História), o que pode ser apreendido (é a tarefa reflexiva da Didática da
História) e o que deveria ser aprendido( é a tarefa normativa da Didática da História).
Esta é, portanto, um disciplina cientifica que, dirigida por interesses práticos, indaga
sobre o caráter efetivo, possível e necessário de processos de ensino e aprendizagem e
de processos formativos da História. Sendo elas:

DIDÁTICA DA HISTÓRIA E ANOS INICIAIS

Buscando compreender quais são os pressupostos da Didática da História
especifica para os anos iniciais. Para isso foi apresentado quais foram as especificidades
da aprendizagem histórica nos anos iniciais, e quais as influencias teóricas e
metodológicas, que estão presentes na produção de documentos oficiais que tem como
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objetivo a criação de parâmetros curriculares, que orientaram a constituição de uma
Didática da História para os anos iniciais.
O trabalho se pautou na análise dos documentos oficiais, onde se pode obter quais
os aspectos que fundamentaram a constituição da Didática da História para os anos
iniciais. Assim os documentos indicaram concepções teóricas e metodológicas de uma
didática especifica para os anos iniciais, norteados por três categorias: o que ensinar,
como ensinar e o por que ensinar História.
Pode-se perceber, que o primeiro indicio de uma concepção de ensino e
aprendizagem histórica para os anos inicias está assim configurado:

O ensino e a aprendizagem de História envolvem uma distinção básica entre o
saber histórico, como um campo de pesquisa e produção de conhecimento do
domínio de especialistas, e o saber histórico escolar, como conhecimento
produzido no espaço escolar. (BRASIL/PCN, 1997, p. 29)

Essa distinção entre saber histórico cientifico e saber histórico escolar, que é
proposta no documento, pode ser entendida como uma tentativa de aproximação entre o
conhecimento histórico cientifico e o processo de ensino e aprendizagem na sala de aula
em uma perspectiva de transposição didática. O saber histórico cientifico se relacionaria
com o saber escolar a partir da delimitação dos três conceitos fundamentais já falados: o
de fato histórico, de sujeito histórico e de tempo histórico. De acordo com o PCNs os
fatos históricos são descritos como:

ações humanas significativas, escolhidas por professores e alunos, para
análises de determinados momentos históricos. Podem ser eventos que
pertencem ao passado mais próximo ou distante, de caráter material ou mental,
que destaquem mudanças ou permanências ocorridas na vida coletiva.
(BRASIL/PCN, 1997, p.29)

Destaca-se que, no período da ditadura militar, ocorreu um esvaziamento
epistemológico no Ensino de História, ou seja, os Estudos Sociais no lugar da disciplina
de História e Geografia, tiveram a finalidade de controlar os conteúdos de História a
serem ensinados nas escolas, sendo considerados como os fatos históricos apenas os
grandes feitos protagonizados apenas por personalidades políticas e militares. A
introdução de outros agentes como as crianças, mulheres, negros, homens comuns,
pessoas que são marginalizadas pelo corpo social. Nessa nova concepção esses segmentos
passam a compor o ensino de História na escola sendo.
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Considerados como sujeitos históricos, compreendidos, como agentes de ação
social, que se tornam significativos para estudos históricos escolhidos com fins didáticos.,
como afirma o PCNs.
Já o terceiro conceito, o de tempo histórico, é entendido de forma bastante limitada
ao tempo cronológico, partindo de uma linha temporal onde é apresentada uma sequência
dos acontecimentos e sugere:

que toda a humanidade seguiu ou deveria seguir o mesmo percurso, criando
assim a ideia de povos “atrasados” e “civilizados” e ainda limitando as ações
humanas a uma ordem evolutiva, representando o tempo presente um estágio
mais avançado da história da humanidade. (BRASIL/PCN, 1997, p. 30).

No entanto o documento questiona essa concepção de tempo histórico, dizendo
que este não deveria ser considerado de forma reduzida e limitada, mas considerado em
suas complexidades. Segundo o documento, o tempo histórico

pode ser apreendido a partir de vivências pessoais, pela intuição, como no caso
do tempo biológico (crescimento, envelhecimento) e do tempo psicológico
interno dos indivíduos (idéia de sucessão, de mudança). (PCN, 1997, p.30).

Para além dessa perspectiva, o tempo é, e pode ser compreendido, como um objeto
de cultura, objeto social construído pelos povos. Ocorrer nessa concepção de tempo um
processo de subjetivação do tempo histórico. Assim as experiências o tempo vivido pelos
sujeitos, passa ser considerado no processo de aprendizagem histórica, onde há uma
aproximação com as teorias psicológicas da aprendizagem.
Pode-se observar que o documento tenta utilizar elementos da Teoria da História
no processo de aprendizagem, no entanto as ideias de longa, media e curta duração
temporal, devem ser subjetivadas pelo tempo psicológico interno dos sujeitos, partindo
das vivencias pessoais. No processo de construção dos conceitos históricos, pode-se
perceber que há uma preocupação que o documento apresenta em romper com os
conceitos históricos utilizados pela ditadura civil militar.
Trazendo novos elementos para o aprendizado histórico, considera a diversidade
de confrontos presentes na sociedade deixando claro que a história não pode ser vinculada
somente a mudanças teóricas da produção historiográficas. Diz o documento que o
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método de ensino não pode ficar restrito a epistemologia da História, deve-se considerar
as contribuições pedagógicas, especialmente vindas da Psicologia social e cognitiva.
O texto traz perspectivas renovadas em relação as teorias historiográficas,
buscando contribuições na psicologia da aprendizagem construtivista utilizando
conceitos de Piaget da psicologia genética, e de Vygotsky com a teoria sociocultural.

A orientação proposta nos Parâmetros Curriculares Nacionais reconhece a
importância da participação construtiva do aluno e, ao mesmo tempo, da
intervenção do professor para a aprendizagem de conteúdos específicos que
favoreçam o desenvolvimento das capacidades necessárias à formação do
indivíduo. (BRASIL/PCN, 1997b, p.33)

Tomando essas teorias como base, o documento propõe que a escola deve dar
condições para que o aluno desenvolva suas capacidades para adquirir autonomia. Assim,
o conhecimento não pode somente se limitar a mera aquisição de conteúdos externos ou
interpretações individuais, mas ser resultado de uma construção social e histórica de
ordem cultural e psicológica. Com isso pode-se afirmar que há uma concepção de
aprendizagem que se respalda em teoria psicológica construtivistas.
Libâneo (2008) salienta que, no bojo das discussões sobre ensino e aprendizagem,
persiste a ideia de uma didática que se desenvolva a partir da união dos processos de
investigação da ciência (metodologia de pesquisa) aos produtos da investigação
(conteúdos) pertinentes ao processo educativo. “Ou seja, o acesso aos conteúdos, à
aquisição de conceitos científicos, precisa percorrer o processo de investigação, os modos
de pensar e investigar da ciência ensinada.” (LIBÂNEO, 2008, p. 79)
A partir dessa perspectiva de didática, pode-se compreender o que o documento
considera que seja um processo de ensino e aprendizagem, onde para se construir o
conhecimento histórico escolar é preciso partir dos métodos próprios da ciência da
História, métodos utilizados por historiadores na produção do conhecimento histórico
cientifico. Mas cabe ressaltar que, no texto essa perspectiva é apresentada como algo a
ser adaptado a realidade dos escolares.

A transposição dos métodos de pesquisa da História para o ensino de História
propicia situações pedagógicas privilegiadas para o desenvolvimento de
capacidades intelectuais autônomas do estudante na leitura de obras humanas,
do presente e do passado. (BRASIL/PCN, 1997, 31)

A aproximação entre a História e a Educação teve como pressuposto a
transposição Didática. Assim se pode perceber que a concepção de aprendizagem
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histórica foi escolarizada a partir de três conceitos trazidos no documento, com isso
revelando o que é necessário e deveria ser aprendido nas escolas.
Entretanto, os conceitos históricos a serem ensinados nas disciplinas de História
nas escolas, foram constituídos não pelos professores ou a partir das carências e
necessidades de orientação dos alunos, mas pensados e constituídos por especialistas da
área cientifica da disciplina, pela concepção de transposição didática. Na segunda parte
do documento, se pode observar as especificações metodológicas, e orientações didáticas,
mostrando como aprender a História, portanto se é delimitado como se aprender a
História, pelo fato de ser ter como se ensina a História para os anos iniciais.
Ainda o documento ressalta a importância da utilização em sala das diversas
fontes históricas, e que de preferência, sejam utilizadas fontes orais e iconográficas,
considerando que as crianças nessas fases estão sendo alfabetizados. No documento
espera-se que no final do primeiro ciclo as crianças sejam capazes de.
OBJETIVOS DE HISTÓRIA PARA O PRIMEIRO CICLO – PCN 1997
a) comparar acontecimentos no tempo, tendo como referência anterioridade,
posterioridade e simultaneidade;
b) reconhecer algumas semelhanças e diferenças sociais, econômicas e
culturais, de dimensão cotidiana, existentes no seu grupo de convívio escolar
e na sua localidade;
c) reconhecer algumas permanências e transformações sociais, econômicas e
culturais nas vivências cotidianas das famílias, da escola e da coletividade, no
tempo, no mesmo espaço de convivência;
d) caracterizar o modo de vida de uma coletividade indígena, que vive ou
viveu na região, distinguindo suas dimensões econômicas, sociais, culturais,
artísticas e religiosas;
e) identificar diferenças culturais entre o modo de vida de sua localidade e o
da comunidade indígena estudada;
f) estabelecer relações entre o presente e o passado;
g) identificar alguns documentos históricos e fontes de informações
discernindo algumas de suas funções.
(BRASIL/PCN, 1997, p.50).

Pelos objetivos da aprendizagem histórica estão relacionados atividades e verbos,
que possam levar o aluno a identificar, reconhecer, comparar, caracterizar, as mudanças
permanências da, e na História.
Já no final do segundo ciclo se espera que os alunos possam.
OBJETIVOS DE HISTÓRIA PARA O SEGUNDO CICLO – PCN 1997
a) reconhecer algumas relações sociais, econômicas, políticas e culturais que
a sua coletividade estabelece ou estabeleceu com outras localidades, no
presente e no passado;
b) identificar as ascendências e descendências das pessoas que pertencem à sua
localidade, quanto à nacionalidade, etnia, língua, religião e costumes,
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contextualizando seus deslocamentos e confrontos culturais e étnicos, em
diversos momentos históricos nacionais;
c) identificar as relações de poder estabelecidas entre a sua localidade e os
demais centros políticos, econômicos e culturais, em diferentes tempos;
d) utilizar diferentes fontes de informação para leituras críticas;
e) valorizar as ações coletivas que repercutem na melhoria das condições de
vida das localidades. (BRASIL/PCN, 1997, p.50).

Como se pode perceber no segundo ciclo, a questão do tempo se monstra mais
presente na aprendizagem histórica. O tempo aparece com objeto em uma linha
sequencial onde as mudanças, culturais, sociais e políticas ocorrem. Então é necessário
reconhecer, identificar, e comparar para que se possa entender e constituir um saber
histórico.
Os alunos devem ser capazes de colocar as mudanças e permanências em uma
ordem temporal, como os historiadores fazem ao produzir o conhecimento
historiográfico. Só se aprende História, dentro de um processo de identificação,
verificação, contextualizando as mudanças e permanências na linha temporal. Assim
essas mudanças e permanências não são interpretadas pelos alunos, são somente
identificadas. Os alunos não mobilizariam os interesses cognitivos pela carência de
orientação, não são atribuídos sentidos as mudanças temporais, não ocorrendo uma
orientação temporal.
Portanto apesar do documento ressaltar a importância do sujeito histórico no
processo de aprendizagem, ele traz a concepção de aprendizagem indiferente ao sujeito
que aprende, sendo que os interesses não partem de suas necessidades da vida pratica, e
ao conhecimento que se aprende não é atribuído significado para sua orientação temporal.
O documento é composto por uma parte, que orienta os conteúdos que são
divididos em eixos temáticos, sendo que no primeiro ciclo os conteúdos são relacionados
ao tema História local e do cotidiano. CONTEÚDOS DE HISTÓRIA PARA O
PRIMEIRO CICLO – PCN EIXO TEMÁTICO: História Local e do Cotidiano A
localidade Comunidade indígena (BRASIL/PCN, 1997)
Já no segundo ciclo os conteúdos que devem ser trabalhados são referentes as
organizações populacionais.
CONTEÚDOS DE HISTÓRIA PARA O SEGUNDO CICLO – PCN
EIXO TEMÁTICO: História das organizações populacionais Deslocamentos
populacionais
Organizações e lutas de grupos sociais e étnicos
Organizações políticas e administrações urbanas
Organização histórica e temporal (BRASIL/PCN, 1997)
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Os PCNs, indicam que logo após os alunos vivenciarem situações de aprendizado,
espera-se que eles estejam dominando os procedimentos e não apenas os conteúdos.
As metodologias a serem adotados, indicados nos PCNs, estão bastante próximos
da concepção teórico-educacional histórico cultural da aprendizagem. Idealizadas por
Vygostky, Leontiev entre outros acerca dos estudos desenvolvimentista. Libâneo (data)
defende a renovação dos conteúdos da didática em busca da unidade entre uma teoria
geral do ensino e as metodologias especificas.
No documento, a concepção de aprendizagem histórica dá um avanço comparada
as anteriores, no entanto se pode observar que nela há uma concepção de didática na qual
a compreensão sobre a aprendizagem histórica fica restrita a própria atividade de
aprender. O ato de aprender historicamente se constituiria, no desenvolvimento de
habilidades de pensar por meio dos conteúdos e ensinar, seria a capacidade de
desenvolver o pensamento teórico nos alunos. Apesar do documento PCNs fazer a
construção de uma nova concepção de ensino e aprendizagem histórica para os anos
iniciais, pode-se perceber algumas incorporações ou sínteses de propostas curriculares
anteriores, formuladas no período da ditadura civil militar.
As preocupações a acerca do ensino de História nos anos iniciais, foram motivadas
se dá pela experiência vivida com crianças desse período no percurso que se teve como
monitor do museu Histórico Memorial do Cerrado da PUC Goiás. As indagações
levantadas sobre o aprendizado da História nos anos iniciais, Buscou-se entender como
se constituíram os percursos da construção da didática especifica para o ensino de História
nos anos inicias.
Quais seriam os percursos constituídos para o ensino de História nos anos iniciais,
e quando se pode falar da existência e importância de uma Didática da História especifica
par os anos iniciais?
Considerando a especificidade do ensino de História para os anos iniciais, se
buscou compreender quais seriam os aspectos gerais do ensino e aprendizagem.
Observou-se que ocorreu um processo de instrumentalização didática do ensino em todas
as áreas especificas. Com isso o conhecimento que seria produzido por essas disciplinas
especificas, não compõe o repertorio de conhecimentos necessários para o ensino das
disciplinas.
Nessa perspectiva o conhecimento especifico ou disciplinar não dizem respeito
aos professores que atuam em sala de aula. Então cientistas pesquisadores, que produzem
o conhecimento, e bastaria aos professores acessarem esse banco de dados onde se
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concentra o conhecimento, relacionando com os demais saberes para se ensinar os
conteúdos históricos.
Nessa perspectiva a Didática, e tomada apenas como métodos de transposição de
um conhecimento, mais elaborado, em um conhecimento mais cognoscível as crianças.
Desta forma acabando por reduzir a função dos professores a meros técnicos de ensino,
excluindo os professores e os alunos da produção do conhecimento cientifico, e assim os
professores executariam apenas um conhecimento escolar.
Essa ruptura entre didática geral e as chamadas didáticas especificas pode ser
explicada, com diz Libâneo, em decorrência do embate entre pesquisadores da educação
e pesquisadores das diversas áreas especificas. Para o autor há uma falta de diálogo entre
os que produzem o conhecimento e quem ensina. Para o autor deveria haver uma união
dos processos de investigação da ciência aos produtos investigação dos conteúdos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Assim, acreditamos que a apreensão da história e dos conceitos históricos, bem
como a possibilidade de transformar a experiência subjetiva, que é “a vivência imediata
no tempo (a história concreta)” em história pensadaé possível independente da idade dos
sujeitos. Quanto mais cedo o sujeito apreende o conhecimento histórico, mais
possibilidades ele tem de perceber que ele mesmo é o resultado de uma determinada rede
fatorial de circunstâncias históricas prévias e que seria nesse contexto que ele emerge e
se forma. A forma como cada um interagem consigo mesmo e com o mundo, bem como
sua capacidade de estabelecer metas e objetivos, e de agir é produto da história, como
resultante das ações acumuladas, em seu tempo e em seu espaço, no legado empírico da
história. Podendo assim, as crianças se projetarem no devir histórico.
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A HISTÓRIA CONTADA PELA PAISAGEM DE SERRANÓPOLIS,
GOIÁS

Tatiana Patrícia Cândido Carvalho543
RESUMO: A história da paisagem de Serranópolis abrange quatro momentos: précolonial, grupos indígenas Kayapó, chegada da agricultura (colonização) e
contemporânea, partindo de um problema: Que evidências dessas ocupações ainda estão
preservadas? Hipótese: A paisagem, em diferentes momentos, ofereceu os recursos
naturais essenciais para a ocupação, deixando marcas e registros, os quais estão se
perdendo, e por conta disso, lacunas na história ou biografia da paisagem estão se
estabelecendo. O objetivo principal da pesquisa é identificar os registros da apropriação
e da construção da paisagem desde aproximadamente 11.000 anos A.P. aos dias atuais,
bem como correlacionar esses momentos. O referencial teórico-metodológico está
fundamentado na Nova História Cultural. A metodologia está fundamentada na pesquisa
bibliográfica e na pesquisa de campo. Os resultados obtidos até o momento indicam que
a ocupação pré-colonial por grupos caçadores-coletores e agricultores-ceramistas está
bem evidenciada em decorrência dos sítios arqueológicos registrados e pesquisados. Em
relação ao período da colonização, voltada para a atividade agrícola (plantio do café), as
informações são limitadas a algumas sedes de fazendas e residências na área urbana. A
presença de grupos Kayapó na área, indicada por informações etnográficas, carece de
informações mais concretas.
Palavras-chaves: patrimônio, apropriação; paisagem; preservação;

A paisagem, ao longo da caminhada humana, vem sofrendo constantes
transformações e amplas definições, tornando-se imprescindível compreendê-la em todas
as suas variáveis e posicioná-las perante a atual perspectiva evolutiva. Por conseguinte, o
estudo da paisagem, assim como, a abordagem do ser humano como modificador do meio
ambiente é de suma importância para a gestão do patrimônio cultural e direcionamento
da educação das futuras gerações (HORTA, 1999:15). Sendo assim, esse estudo visa,
sobretudo, investigar a paisagem de Serranópolis enfatizando as apropriações e as
transformações ocorridas em quatro momentos específicos: pré-colonial, grupos
indígenas Kayapó, chegada da agricultura (colonização) e contemporânea.
Sob essa perspectiva, nosso referencial teórico-metodológico está fundamentado
na Nova História Cultural, a qual se propõe a analisar o indivíduo, sob nova ótica e
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parâmetros: psicológico, econômico, social, político, cultural, religioso, o imaginário das
pessoas, as histórias orais, documentos, etc. Segundo Peter Burke (2008:156), “a história
cultural traz uma contribuição imprescindível para a historiografia mundial, ao trazer para
a discussão histórica a cultura, que traz na definição de seu termo, temas e características
que passavam despercebidos ou até mesmo desprezados pela história oficial”. E,
mantendo a tradição dos Analles, a Nova História Cultural adota a mais ampla diversidade
de métodos, conceitos e temas, agregando as mais variadas tendências teóricas.
Convivem, lado a lado, autores preocupados com a visão macroscópica e global do social
e dos autores voltados por uma perspectiva microscópica e fragmentária do real; autores
que enfatizam a ligação da cultura com os aspectos socioeconômicos da realidade –
chamada História Sociocultural – e autores que consideram que as ideias determinam a
história.
Dessa forma, a Nova História Cultural promove uma nova espécie de história ao
permitir a troca de informações entre as diversas áreas permitindo a abrangência do
conhecimento anteriormente negligenciado pelos historiadores e ampliando o olhar sobre
as fontes. E, nesse ínterim, a abordagem desse material se dará de forma multidisciplinar,
observando as várias representações instauradas nesse estudo, que inferem na percepção
da paisagem de Serranópolis, e de sua identidade cultural.
Nesse estudo, a etapa de gabinete envolve o levantamento de dados e
informações através da pesquisa bibliográfica, por meio da leitura de fontes documentais
(primárias e secundárias), fontes iconográficas, musicografia e vestígios materiais em
acervos. Nas duas etapas de campo já realizadas foram visitados alguns sítios
arqueológicos pré-coloniais, sedes das fazendas, identificação de residências na área
urbana de Serranópolis contemporâneas ao período da colonização, registros fotográficos
e correlação dos dados e informações de campo. Os dados e informações de campo estão
sendo analisados e interpretados de acordo com os objetivos da pesquisa.
Serranópolis, antiga Serra do Cafezal é um município situado no Estado de Goiás
e abriga um dos mais importantes patrimônios históricos e arqueológicos do Brasil. O
município pertence a Mesorregião Sul Goiano e Microrregião Sudoeste de Goiás, possui
uma área de 5526,723 Km2 (IBGE, 2019), encontra-se a 372 Km2 de distância de Goiânia,
e segundo o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN, decreto-lei
nº25/37, região que deve ser protegida para assegurar o usufruto das gerações presentes
e futuras. Possui um relevo bem variado com planaltos, chapadas, vales e depressões,
além de uma geologia que favoreceu a formação dos abrigos onde se encontram os
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principais sítios arqueológicos. O município possui ainda fazendas históricas, cachoeiras,
um museu, uma Reserva Particular de Patrimônio Natural (RPPN), a Pousadas das
Araras, e ainda, importantes atividades relacionadas à agricultura, pecuária e indústria
sulco alcooleira. Por conseguinte, esse estudo é importante para abordar como os quatro
momentos de ocupação mencionados deixaram e deixam seus registros na paisagem e de
como esses registros estão interrelacionados. Serranópolis, nesse sentido, permite um
recorte temporal que se inicia a aproximadamente 11.000 anos Antes do Presente (AP),
estendendo-se aos dias atuais.
As evidências de ocupação pré-colonial na região por grupos caçadores e
coletores remontam desde o final do Pleistoceno e início do Holoceno, por volta de 11.000
AP, até aproximadamente 6.000 anos AP e posteriormente por grupos de agricultores e
ceramistas até a chegada dos colonizadores (SCHMITZ, 1984: p.59).
De acordo com o mapa Etnográfico de Minuendaju (1981), a área foi ocupada
por grupos Kayapó (ou Caiapó). Os Kayapó meridionais habitavam não só o Triângulo
Mineiro, mas uma vasta área correspondente aos atuais estados de Minas Gerais, Goiás,
São Paulo, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, à época da chegada dos primeiros
colonizadores luso-brasileiros (TURNER, 1992:311-312).
Os Kayapós se dividem em vários grupos conforme sua localização geográfica:
norte e sul, setentrional (Caiapós do norte), e meridional (Caiapós do sul). Os Kayapó do
Sul habitavam o território que atualmente corresponde ao nordeste do estado de Mato
Grosso do Sul, áreas do sul de Goiás, Pirenópolis e Luziânia, ocuparam também o
Triângulo Mineiro e São Paulo (MOURA, 2006:63-64). Historicamente, foram dizimados
pelo processo de colonização e invasão de seus territórios, uma vez que eram um povo
combativo, resistente e resiliente ao processo de dominação e violência, e, tinham uma
alta capacidade de resistência e retaliação, ou seja, um o obstáculo ao povoamento
(MOURA, 2006:62-76).
Serranópolis, então município de Jataí, tem seu marco inicial 1880 e 1890,
quando se iniciou sua colonização por fazendeiros oriundos de Minas Gerais, São Paulo
e Bahia, trazendo consigo seus pertences, escravos e famílias, e, atraídos pelas pastagens
para criação extensiva de gado e qualidade das terras para a cultura de café e açúcar. O
povoado originou-se em 1918, de uma pequena vila, em uma região montanhosa, com
ambiente de cerrado e chapadões, nomeada de Distrito de Serra do Cafezal, em razão da
intensa implantação e produção de café, em toda sua extensão. Em 1943, com o declínio
do café, o distrito foi renomeado de Nuputira, flor do campo em tupi guarani, e,
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finalmente, em 1955, em função das serras e das formações pétreas que envolvem a
cidade, transformou-se em Serranópolis, nome que conservou ao ser emancipado pela lei
estadual nº 2117/58. (CASA CIVIL GO, 2020 )
Nas décadas de 60 e 70, com a implementação das políticas de expansão
agrícolas governamentais, com programas de incentivos fiscais e subsídios, que tinham o
intuito de colocar o Centro-Oeste como a grande promessa de desenvolvimento nacional,
e, a consequente modernização do maquinário para atender a grandes demandas, a então
agricultura de subsistência e as pastagens da região dá lugar a uma série de
transformações sócio-espaciais com mudanças significativas no campo, ou seja, uma
paisagem diferenciada com lavouras de monoculturas de soja, milho, sorgo, algodão,
eucalipto e cana de açúcar para a indústria sucroalcooleira, atividades pastoris, aumento
e crescimento populacional urbano, e, a intensificação do uso da terra com substituição
da vegetação original por pastagens e monoculturas. Esse cenário, aliado a vinda dos
agricultores do Rio Grande do Sul com o intuito de plantar soja em larga escala e abastecer
assim, os mercados internos e externos, contribuíram também para a degradação
ambiental do cerrado e para o declínio das pequenas e médias propriedades rurais,
construindo também uma nova realidade sócio-econômica. (CAMPOS, 1994: p.88-110)
Diante desse exposto, a ocupação do Cerrado no território goiano perpassa o
processo de sobreposição de processos de expansão da agricultura e da pecuária, uma vez
que são preponderantes na reestruturação das formas de uso e ocupação do solo com
implementação de tecnologia na terra, seguido da obediência as constantes readequações
do mercado capitalista. Em termos gerais, a expansão da fronteira agrícola e maiores
investimentos em infraestrutura proporcionou o fortalecimento e ampliou ainda mais os
fluxos migratórios para a região Centro-Oeste. A marcha para o Oeste, em 1950, era de
Vargas, além dos incentivos governamentais da década de 1970 refletiram em
significativos movimentos migratórios de todas as regiões do Brasil, em especial,
nordeste e sudeste, assim como grandes empreendimentos agropecuários na região.
(CUNHA: p.13-17)
Nas etapas de campo da pesquisa constataram-se pontos positivos e negativos
quanto aos objetivos da pesquisa. Em relação ao primeiro, o registro e a preservação dos
sítios arqueológicos pré-coloniais estruturam uma base sólida para contar história da
ocupação da paisagem no município, bem como algumas sedes das antigas fazendas e
residências localizadas na área urbana, bem como a ocupação atual. Destaca-se também
o registro fotográfico disponível no Museu do Cafezal. Os pontos negativos estão
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relacionados com a falta de informação em relação a presença dos grupos Kayapó e as
informações imprecisas e descontextualizadas em relação ao período da colonização.
Mesmo assim é possível estabelecer ao longo do recorte temporal estabelecido a história
da ocupação da paisagem de Serranópolis, com alguns vazios, próprios de uma área onde
a ação antrópica é intensa nos últimos 60 anos.
Não obstante, são imprescindíveis ações que garantam ações a curto, médio e
longo prazos em relação à preservação do Patrimônio Cultural de Serranópolis, bem como
o sentimento de pertença, sobretudo da população local.
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A CONQUISTA ISLÂMICA DE ALANDALUS NA CRÔNICA DE
IBN ᶜIDĀRĪ (SÉCULO XIV)544

Thiago Damasceno Pinto Milhomem545
RESUMO: Abordaremos a conquista islâmica da Península Ibérica (Alandalus) em 711,
entendendo a entrada dos muçulmanos nessa região como parte de um projeto político
estimulado e custeado por diferentes califas. Para isso, trabalharemos bibliografia
pertinente ao tema para apresentar uma breve contextualização do período e utilizaremos
como fonte uma crônica histórica do erudito Ibn ᶜIdārī (século XIV), intitulada Livro
Versado nas Notícias de Alandalus e do Ocidente (Kitāb Albayān Almuġrib fī Aḫbār
Alandalus wa Almaġrib). Analisaremos especificamente as duas primeiras partes dessa
obra, que versam sobre a descrição geográfica e histórica de Alandalus e sua conquista
pelos muçulmanos. A edição que trabalharemos desse documento é sua primeira tradução
espanhola, feita por Dom Francisco Fernandez Gonzalez (1833-1917), publicada em 1860
sob o título de Historias de Al-Andalus.
Palavras-chave: Islām, Alandalus, expansão islâmica.
A Expansão Árabe-Islâmica
Segundo pesquisa publicada pelo Pew Research Center em 2015 e atualizada em
fevereiro de 2017, há 1,8 bilhão de muçulmanos no mundo, dado que coloca o Islām como
a religião com maior número de adeptos depois do Cristianismo (LIPKA, 2017). Essa
cifra notável é um convite para estudos e reflexões sobre o crescimento dessa religião.
Qual foi o contexto de nascimento do Islām? Que condições favoreceram sua expansão
para além do seu território nativo?
O Islām nasceu na Península Arábica em princípios do século VII a partir das
atividades religiosas de Muḥammad Ibn ᶜAbdullāh 68 (570-632), mercador do clã hāšim
da tribo coraixita, mais conhecido em língua portuguesa como “Maomé”. Na ocasião, a
Península Arábica era socialmente composta por tribos que, a despeito da língua árabe e
de outros traços culturais comuns e de determinadas alianças, não eram organizadas em
uma única entidade política e religiosa. Segundo a tradição islâmica, Muḥammad
começou a receber revelações divinas, por meio do anjo Gabriel, em 610. Em 612 ele
544

Neste artigo, transcrevemos os termos em árabe de acordo com convenção internacional consultada em
Jarouche (2006) e conforme os princípios gramaticais da língua árabe conferidos em Haywood-Nahmad
(1992). Também apresentamos, sempre que possível, as datas segundo o calendário cristão e conforme o
calendário islâmico. Essas últimas estão identificadas pelo “H.”, referente à Hégira, episódio inicial do
calendário islâmico ocorrido em 622.
545
Doutorando em História pela Universidade Federal de Goiás (UFG).
E-mail: thiagodamascenohistoria@gmail.com. Orientadora: Doutora Armênia Maria de Souza.
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começou a pregar publicamente, exortando os árabes sobre a existência e os preceitos do
Deus Único, Allāh, que o havia escolhido como Profeta.
Muḥammad e seus seguidores sofreram perseguições devido ao monoteísmo da
nova religião. Ao defender a inexistência das tradicionais divindades do politeísmo árabe,
a mensagem islâmica ameaçava o equilíbrio religioso e comercial de Meca. Localizada
entre importantes rotas comerciais546, Meca era o principal meio urbano comercial e
religioso da Península Arábica, sendo comandada pela tribo coraixita. Perseguido em
Meca, Muḥammad buscou refúgio na cidade de Yatrib – futura Medina - em 622547,
tornando-se árbitro dos clãs árabes nessa cidade agropastoril.
Em Yatrib, o Profeta tornou-se também líder político e militar, iniciando uma série
de campanhas contra Meca, de modo que em 630 os muçulmanos conquistaram a cidade.
Quando Muḥammad faleceu em 632, a Umma – comunidade de muçulmanos – já estava
formada. As tribos árabes (de 300 a 360) estavam praticamente unificadas religiosa e
politicamente sob o Islām. Nos anos seguintes, os califas – sucessores políticos do Profeta
– lideraram as várias ações políticas, militares e comerciais que expandiram os domínios
árabe-islâmicos para além da Arábia.
Conforme Aline Silveira (2019) em seu estudo sobre o primeiro milênio da
expansão árabe-islâmica, esse fenômeno pelo mundo afro-euro-asiático não foi
homogêneo. Mesmo com elementos de coesão cultural, como a religião islâmica e a
língua árabe, o desenvolvimento do mundo islâmico foi complexo, sendo composto por
conquistas bélicas e relações políticas, comerciais e migratórias principalmente por meio
de rotas comerciais.
Grande parte das vitórias políticas e militares dos muçulmanos na Hispania
aconteceu entre 711 e 715. O centro das operações militares eram o saque e a captação de
espólios das cidades e das grandes vilas. Fato é que desde abril de 711 a presença

Como a Rota do Ḥijāz, que saía do sul da Arábia, passava pelo litoral do Mar Vermelho, por Meca e ia
até as atuais regiões da Síria, Palestina e Jordânia, e a Rota do Najd, que também saía do sul da Arábia, ia
até Meca, mas seguia para o leste até a região que corresponde hoje ao Iraque (ARMSTRONG, 2002).
547
Esse episódio é conhecido em língua portuguesa como Hégira, termo oriundo do árabe hijra (ruptura,
emigração). Segundo Maíllo Salgado (2013), uma provável data para esse evento é 16 de julho de 622 do
calendário cristão.
546
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muçulmana – tanto árabe quanto berbere548 – foi marcante na região549. Só viria a diminuir
de fato a partir de 1492 com a conquista da taifa550 nasrida de Granada pelos Reis
Católicos, Fernando II de Aragão (1452-1516) e Isabel de Castela (1451-1504), cujo
casamento, em 1469, unificou os reinos ibéricos Aragão e Castela.
Neste artigo, abordaremos essa expansão até a conquista da Península Ibérica em
711, mais conhecida no mundo islâmico medieval como Alandalus551. Entendemos a
entrada dos muçulmanos nessa região como parte de um projeto político estimulado e
custeado por diferentes califas. Neste estudo, utilizaremos como fonte uma crônica árabe,
o Livro Versado nas Notícias de Alandalus e do Ocidente, do erudito norte-africano Ibn
ᶜIdārī (século XIV). Analisaremos especificamente as duas primeiras partes dessa obra,
que versam sobre a descrição geográfica e histórica de Alandalus e sua conquista pelos
muçulmanos. A edição que trabalharemos desse documento é sua primeira tradução
espanhola, feita por Dom Francisco Fernandez Gonzalez (1833-1917), publicada em 1860
sob o título de Historias de Al-Andalus.
Para a análise dessa fonte, adotaremos os procedimentos da tradicional crítica
documental externa e interna, conforme indicações de Dulce Santos (2010), e o método
hermenêutico-estrutural proposto por Eduardo Briancesco (1986). A crítica documental
consiste no levantamento de elementos externos à fonte – autoria, origem geográfica,
tipologia, língua, datação, itinerário – e internos, como estrutura, termos e conceitos. O
método hermenêutico-estrutural tem como principal aspecto o trabalho interpretativo da

548

Os berberes são a base étnica das populações do norte da África e das ilhas Canárias. Provavelmente são
oriundos da Ásia Central, de onde teriam vindo no segundo milênio a.C., e falavam e falam línguas ou
variantes do tronco chamado camito-semítico. Ocupam atualmente um território que vai do oeste do Egito
ao litoral do oceano Atlântico até a curva do rio Níger. Os berberes levaram para o norte da África uma
forte organização tribal junto com o animismo e práticas de adivinhação. Com a expansão árabe, foram
integrados ao mundo islâmico, mas conservaram sua língua, que é um importante componente da identidade
sociocultural dessa etnia MAÍLLO SALGADO, 2013).
549
A partir dos estudos Maíllo Salgado (2013), elaboramos uma síntese das principais soberanias islâmicas
andalusas: Emirado de Córdoba (756/138 H.-888/275 H.), Califado de Córdoba (912/300 H.-1031/422 H.),
Primeiras Taifas (1009/400 H.-1115/508 H.), Império Almorávida (1056/448 H.-1147/541 H.), Segundas
Taifas (1144/539 H.-1158/551 H.-1203/599 H.), Império Almôada (1130/524 H.-1269/667 H.) e Terceiras
Taifas (1128/625 H.-1492/897 H.).
550
Do árabe “ṭā’ifa” (singular) e “ṭawā’if” (plural), que significa “bandeira” ou “partido”. As taifas eram
pequenas soberanias políticas de existência efêmera. As mais duradouras existiram por cerca de 80 anos
(MAÍLLO SALGADO, 2013). As taifas exemplificaram a fragmentação do poder islâmico em Alandalus,
tendo existido, majoritariamente, entre os califados de Córdoba (912-1031), Almorávida (1056-1147) e
Almôada (1130-1269) ou simultaneamente aos primeiros ou últimos anos dessas soberanias.
551
Termo que designa a Península Ibérica islâmica medieval desde o século VIII. Felipe Maíllo Salgado
(2013) afirma que provavelmente esse nome foi criado pelos vândalos (alandališ) que, antes de migrarem
para a África em 533, denominavam o sul da península (a Bética dos romanos) como Vandalicia ou
Vandalia. Como esclarece Mamede Jarouche (2017), “Alandalus” era o termo usado pelos árabes para se
referirem à Península Ibérica e que “Andaluzia”, nome derivado, se referia precisamente ao sul da
península.
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doutrina do autor, do seu contexto histórico, da sua linguagem e do seu tema mais
específico.
Esperamos que tais procedimentos conduzam a uma interpretação adequada da
fonte escolhida, possibilitando uma compreensão da relevância da obra de Ibn ᶜIdārī no
mundo islâmico medieval e, principalmente, do sentido de conquista para o pensamento
árabe-islâmico da época.
A Crônica de Ibn ᶜIdārī (século XIV)
Contextualização
A crônica histórica de Ibn ᶜIdārī é intitulada em árabe Kitāb Albayān Almuġrib fī
Aḫbār Alandalus wa Almaġrib (Livro Versado nas Notícias de Alandalus e do
Ocidente)552. Trabalhamos com uma tradução dessa obra para o espanhol feita por Dom
Francisco Fernandez Gonzalez (1833-1917)553, publicada em 1860554. Escolhemos essa
edição pela sua disponibilidade online, pela acessibilidade da língua e pelo conteúdo
traduzido, relacionado aos nossos propósitos.
Como bem elenca Martos Quesada (2009) em seu estudo sobre essa crônica, há
uma considerável quantidade de edições e traduções parciais, causando uma “dispersão
caótica” da obra, alimentada pelas aparições progressivas de novos manuscritos ou partes
de manuscritos atribuídos a Ibn ᶜIdārī com conteúdos historicamente posteriores à
conquista de Alandalus, como os domínios taifas e o período da dinastia Almôada
(1130/524 H.-1269/667 H.). As traduções dos textos de Ibn ᶜIdārī descobertos
posteriormente foram publicadas de 1917 em diante. Assim, Martos Quesada (2009)
elenca 27 edições/traduções parciais da crônica de Ibn ᶜIdārī publicadas entre 1848 e
1999. Nesse rol de trabalhos, a tradução de Fernandez Gonzalez (1860) foi a segunda
edição lançada e a primeira tradução espanhola.
Juan Martos Quesada (2009) deduz que Ibn ᶜIdārī era um erudito famoso em sua
época devido ao seu acesso a uma grande quantidade de fontes – cerca de cinquenta,

552

Tradução deste autor.
Historiador, filósofo, arabista, filólogo, hebraísta e crítico literário. Fundou em Granada, em 1860, a
Sociedade Histórica e Filológica dos Amigos do Oriente, tendo como modelo as sociedades de orientalistas
de outros países europeus. Um dos objetivos dessa sociedade foi a tradução e edição da obra denominada
“España Árabe”, uma coleção de obras árabes originais para o estudo da história e da literatura da Península
Ibérica islâmica medieval (REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA, 2018).
554
Nessa edição, o nome de Ibn ᶜIdārī é grafado como “Aben-Adhari” devido aos padrões de transcrição
da época. Optamos por manter essa nomenclatura apenas nas citações diretas do texto de 1860. Nos demais
momentos deste trabalho, mantivemos “Ibn ᶜIdārī” em concordância com o sistema de transcrição atual.
553
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desde crônicas históricas a documentos políticos oficiais – que ele utilizou para compor
a obra aqui analisada. Dentre as suas muitas referências, Ibn ᶜIdārī trabalhou com Ibn
Ḥabīb555, Aṭṭabarī556 e Arrāzī, mais conhecido pelos cristãos medievais como Mouro
Rasis557.
O propósito do livro de Ibn ᶜIdārī era realizar uma história completa da presença
árabe no norte da África e em Alandalus, desde a conquista islâmica no século VIII ao
tempo de vida do seu autor, o século XIV, incluindo a conquista islâmica do Egito e os
anos de poder das dinastias Almorávida (1056/448 H.-1147/541 H.) e Almôada
(1130/524 H.-1269/667 H.).
Como observa Martos Quesada (2009), dados precisos sobre os letrados árabes
medievais são, muitas vezes, raros e imprecisos, mas algumas conjecturas nos ajudam a
perceber a trajetória de Ibn ᶜIdārī. Por exemplo, não se sabe as datas exatas de nascimento
e morte desse erudito, mas é aceito que ele viveu entre a segunda metade do século XIII
e as primeiras décadas do século XIV, tendo nascido em Marraquexe (Marrākuš) ou nos
arrabaldes montanhosos da cidade.
Martos Quesada (2009) também aponta que mesmo o nome desse erudito não é
um consenso, mas é provável que tenha sido Abū Alᶜabbās Aḥmad Ibn Muḥammad Ibn
ᶜIdārī Almarrākušī. De forma mais sintética na língua portuguesa: Ibn ᶜIdārī, de
Marraquexe. Ele viveu durante o governo da dinastia Marínida no norte da África (12681470), período marcado pelo incentivo à cultura e às atividades intelectuais. Também se
sabe que Ibn ᶜIdārī foi juiz na cidade de Fez (Fās) e entre 1312 e 1313 estava em

Segundo Mamede Jarouche (2017), ᶜAbdulmalik Ibn Ḥabīb foi um letrado árabe andaluz nascido na
cidade de Elvira ou de Córdoba, por volta de 790, e falecido em 852 ou 853. Pelos registros disponíveis,
sabe-se que ele foi o primeiro erudito andaluz a compor um livro de história de cunho universal, o Kitāb
Attārīḫ (Livro de História). Um dos capítulos desse texto aborda a conquista islâmica de Alandalus. Essa
parte da crônica foi traduzida por Jarouche (2017) diretamente do árabe para o português. Analisamos esse
trecho da obra no primeiro capítulo da tese deste autor.
556
Muḥammad Ibn Jarīr Aṭṭabarī (m. 923) foi um renomado historiador persa muçulmano considerado o
criador do gênero história universal no mundo islâmico. Nascido na atual região do Tabaristão (Irã), sua
volumosa obra Tārīḫ Arrusul wa Almulūk (História dos Profetas e dos Reis) abrange um período de 1.400
anos, abordando a história da Criação, dos profetas, do Império Sassânida, da vida do profeta Muḥammad
e a história do Islām e dos califados até o século X. Todos esses eventos foram integrados por Aṭṭabarī em
uma cronologia, tornando-o a principal referência do gênero história universal no Islām medieval
(JAROUCHE, 2017; MELO CARRASCO, 2014).
557
Personalidade histórica de origem relativamente obscura e controversa. Identificado como Aḥmad
Arrāzī, Mouro Rasis – como ficou mais conhecido entre os cristãos ibéricos - foi um historiador muçulmano
de origem persa, autor de várias obras produzidas em Córdoba na segunda metade do século X. Arrāzī
escreveu uma compilação historiográfica intitulada Aḫbār Mulūk Alandalus (Histórias dos Soberanos de
Alandalus – tradução deste autor), também conhecida como Crónica do Mouro Rasis. Essa obra se
concentra em relatos da Hispania antiga e medieval até o califado de Alhakam II, Almustanṣir (961/350H.976/366), filho de ᶜAbdu Arraḥman III. Essa obra é estruturada em quatro segmentos organizados por
temas. Sua terceira parte aborda a conquista islâmica de Alandalus (GOMES, 2019).
555
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Marraquexe escrevendo o seu Livro Versado nas Notícias de Alandalus e do Ocidente.
Além dessa obra, ele escreveu o Kitāb Albayān Almušriq fī Aḫbār Almašriq (Livro
Versado nas Notícias do Oriente)558, que não sobreviveu ao tempo.
Conforme Martos Quesada (2009), Ibn ᶜIdārī faz parte de uma geração de
historiadores compiladores. Esses letrados viveram e escreveram nos séculos XIII e XIV
e produziram uma historiografia que pode ser classificada como compilatória e analítica
a partir de obras de historiadores anteriores – muitas delas perdidas atualmente –,
copiando seus dados e até páginas inteiras.
Os historiadores compiladores também adotavam um recorte geográfico-temporal
mais amplo possível e organizavam a história árabe-islâmica em zonas geográficas e em
etapas temporais. O caráter analítico desses historiadores, para os padrões da época,
estava no uso detalhado de obras anteriores e no entendimento e organização das suas
escritas como um testemunho da história islâmica, não em elogios e louvores às dinastias
dominantes que lhes eram contemporâneas. Essa tradição de escrita acabou sendo
denominada, no século XIV, como “filosofia da História”, e teve como seu mais famoso
expoente o erudito Ibn Ḫaldūn559.

O Discurso Cronístico

A primeira parte do Livro Versado nas Notícias de Alandalus e do Ocidente é
intitulada “Descripcion de Al-Andalus y Sus Antigüedades”. Ibn ᶜIdārī iniciou sua obra
descrevendo a geografia de Alandalus: “En cuanto á la descripcion de Al-Andalus, es
uma isla recostada en tierra firme con tres extremidades, que aproximan su figura á la del
triangulo. [...] Por tanto, Al-Andalus en toda sua extension está rodeada de mar, […]”
(ABEN-ADHARI, 1860: 5-6).

558

Tradução deste autor.
Nascido em Túnis em 1332 e falecido no Cairo 1406, Ibn Ḫaldūn escreveu a monumental obra Kitāb
Alᶜibar (Livro de Lições), do tipo história universal, dividida em três partes principais: a famosa
Almuqaddima (A Introdução/Os Prolegômenos), uma síntese dos conhecimentos da época em várias áreas,
como geografia, história e retórica; Attārīḫ (A História), um registro da história da humanidade desde as
dinastias pré-islâmicas (assírios, persas, gregos, etc.) até a história dos árabes e dos berberes em tempos
islâmicos e, por último, a parte Attaᶜrīf (O Conhecimento) ou, como muitos outros pesquisadores traduzem,
Autobiografia, composta por um relato de sua vida (BISSIO, 2008; SENKO, 2012). Com exceção de
“Autobiografia” e da tradução de Almuqaddima, as demais traduções dos títulos da obra de Ibn Ḫaldūn são
deste autor.
559
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Nessa parte do texto o autor usou a noção de “entrada” para se referir à chegada
de diferentes povos à região, como os magos560, que saíram da região após uma seca
instigada por Deus, e os povos de Afáracas (norte da África), que ficaram na região por
cento e cinquenta anos até serem vencidos pelos Ixbaniah. Depois desses, vieram os
romanos, descritos como invasores. Pela primeira vez, Ibn ᶜIdārī utilizou a ideia de
“invasão” para se referir à chegada de um povo em Alandalus: Tras eslos la invadieron
bárbaros de Roma, que fueron señores del país hasta el tiempo en que vino el apostolado
á los romanos, después que enviara Dios al Mesías (glorificado sea su nombre), [...]
(ABEN-ADHARI, 1860, p. 8).
Apenas em relação aos romanos Ibn ᶜIdārī utilizou a noção de “invasão”. Como
podemos observar no trecho seguinte, em relação aos godos e aos muçulmanos, o
historiador também usou a semântica relativamente neutra de “entrada”:

Finalmente, entró el godo en Al-Andalus, de la cual separó Dios la
dominacion Romana, y hubo diez y seis reyes godos, siendo el último
Ludheriq, en cuyo tiempo entraron los muslimes, y tenia por capital à
Tolaitola [...] y dicen que Ludheriq en cuyo tiempo entraron los árabes
y los bereberes [...] (ABEN-ADHARI, 1860: 10-11).

Nesse trecho, o cronista registrou que as forças muçulmanas conquistadoras eram
compostas por soldados árabes e berberes. Esclarecemos que “Tolaitola” era o nome
árabe que designava a cidade de Toledo e “Ludheriq” se referia a Rodrigo (688-711),
último rei visigodo que governou de 710 a 711. Sobre esse rei, Ibn ᶜIdārī fez juízo de valor
negativo em contraposição a Guajaxindox561, suposto último rei de Alandalus segundo
alguns livros por ele consultados.

Yo he hallado también en algunos libros de agemíes que el último de
los reyes de Al-Andalus fué en verdad Guajaxindox, que no hubo en la
cristiandad otro mas sabio que él, ni de mas hermoso ingenio para su
cuna […] y era (**) este Guajaxindox de ánimo elevado, y dicen que
Ludheriq en cuyo tiempo entraron los árabes y bereberes, acometió al
tal Guajaxindox y alcanzó el reino de Ál-Andalus, y como le pareciera
vil Tolaitola, la mejoró en sus edificios; y en los libros agemíes se lee,
que este Rudheriq (***) no era de casa real, sino ambicioso usurpador
de los tenientes de rey en Cortoba, el cual dió muerte á Guajaxindox

Que se referiam à região como “Al-Andalux”, termo que foi modificado para “Al-Andalus” (ABENADHARI, 1860: 7).
561
O tradutor Francisco Fernández y González destacou na nota (*) da p. 10 que “Guajaxindox” é outro
nome para Recesvinto, rei visigodo que governou entre 653 e 672 sucedendo a seu pai Chindasvinto.
560
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después de haberle desposeído... y mudó la ley, y corrompió las
costumbres del reino […] (ABEN-ADHARI, 1860: 11)562.

Além de o monarca Rodrigo ser caracterizado como um “ambicioso usurpador”,
o cronista o associa a uma breve narrativa profética. Ele menciona que o Rei Rodrigo, ao
conquistar Toledo, encontrou uma casa real dentro da qual havia uma arca onde eram
depositadas as coroas de todos os monarcas do reino, incluindo as coroas dos futuros
soberanos árabes. Nessas coroas havia representações dos soberanos árabes com
turbantes nas cabeças e brandindo seus arcos.
[…] y en el fondo del arca escrito: “Cuando se abriere esta arca y se
sacaren las figuras, entrará Al-Andalus un pueblo con….. turbantes en
la cabeza, y cuando entraron los árabes y berberíes con Tariq y le
salieron al encuentro los cristianos en Algeciras, se entregaron y
huyeron... peleando (*) valerosamente Ruderiq hasta que fué muerto
(ABEN-ADHARI, 1860: 12).

O componente profético é bastante relevante em uma crônica histórica islâmica
enquanto elemento legitimador. Além de valorizar a tradição profética inerente ao Islām
– cujo primeiro profeta foi Adão e, o último, Muḥammad - Ibn ᶜIdārī legitima o avanço
islâmico no território ibérico expressando-o como manifestação da vontade divina já
estabelecida.
Em seguida, o cronista informa que Rodrigo morreu em Cartagena e que, naquele
ano, Ṭāriq entrou em Alandalus. Ṭāriq Ibn Ziyād (670-720) foi governador de Tânger e o
líder muçulmano que conquistou Alandalus sob ordens de Mūsà Bin Nuṣayr (640-716).
Mūsà era um emir (líder, comandante) originário do sul da Península Arábica, governador
de Ceuta, no norte da África, e general a serviço dos omíadas (LITO, 2017).
O ano da entrada de Ṭāriq não foi registrado nas páginas doze e treze da tradução
de Francisco Fernández y González devido à ilegibilidade da data no manuscrito
traduzido. Contudo, na parte seguinte da crônica de Ibn ᶜIdārī são informadas duas datas
para a entrada islâmica chefiada por Ṭāriq Ibn Ziyād: anos 91 e 92 da Hégira. Adiante
explicaremos nossa interpretação sobre essa atribuição de dois anos diferentes para o
mesmo acontecimento.
Ibn ᶜIdārī finalizou a primeira parte de sua obra com tais apontamentos históricos
e políticos. A parte seguinte é denominada “Narracion de la Entrada de los Muslimes em

562

Os caracteres com * entre parênteses se referem a lacunas textuais no manuscrito original.
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Al-Andalus, y de Cómo Fué Sacada del Poder de los Infieles”. Vemos que o historiador
muçulmano usou o termo “entrada” para se referir ao acontecimento, expressando assim
um significado positivo ao evento, e os cristãos são designados como “infiéis”,
demonstrando assim a semântica pejorativa dos muçulmanos para com seus inimigos
políticos naquele contexto, os visigodos cristãos.
O historiador norte-africano entendeu que a entrada dos muçulmanos na Península
Ibérica ocorreu em quatro espécies ou frentes. A primeira aconteceu a partir de saques no
litoral com expedições chefiadas por dois alferes (alfāris)563 no tempo de ᶜUtmān Ibn
ᶜAffān (644/23 H.-656/35 H.), terceiro califa do Islām. Logo em seguida, Ibn ᶜIdārī citou
Aṭṭabarī, que afirmou que os muçulmanos conquistaram a região com a permissão de
Deus, bem como Afrancha (França) e Ifriquia (África): “Dice Al-Taberi que vinieron á
ella aficionados á su tierra y mar, que la conquistaron por el permiso de Dios (enaltecido
sea su nombre), así como la tierra de Afrancha, que fué agregada con Al-Andalus al
dominio de los muslimes á semejanza de Ifriquia” (ABEN-ADHARI, 1860: 14).
Finalizando a explicação sobre essa primeira entrada, Ibn ᶜIdārī precisou o ano do
acontecimento: 647 do calendário cristão ou 27 da Hégira.
Ainda citando Aṭṭabarī, o historiador norte-africano informou que a segunda
entrada dos muçulmanos na Península Ibérica se deu com as conquistas do emir Mūsà
Bin Nuṣayr. A entrada de Mūsà aconteceu no ano 91 da Hégira - ou entre o final de 709
e o início de 710 segundo o calendário cristão - a partir de uma rápida investida militar
(gazua)564 que acarretou na conquista da região.
A terceira entrada ocorreu sob ordens de Mūsà Bin Nuṣayr, tendo sido chefiada
por Ṭarīf Ibn Mālik565, cuja conquista foi iniciada no ano 91 da Hégira.
A quarta e última parte da entrada foi a conquista decisiva, em 91 H., liderada por
Ṭāriq Ibn Ziyād, e concluída no ano seguinte, 92 H. (710-711 d.C.) por Mūsà Bin Nuṣayr.
O cronista ainda mencionou que Ṭāriq era tenente de Mūsà em Tânger e nos seus
arredores e também associou a conquista de Ṭāriq ao ano de 92 da Hégira, creditando
suas informações a Aṭṭabarī e a Arrāzī (Mouro Rasis).

563

Cavaleiro ou ginete, posto mais baixo de oficial na hierarquia militar (ALVES, 2013).
Fernandez Gonzalez (ABEN ADHARI, 1860: 15) registra essa palavra como “algazúa”. O termo é uma
transcrição do árabe alġazū, que Adalberto Alves (2013: 160) registra em seu dicionário de arabismos como
“algazu” ou “gazua”, uma incursão militar rápida.
565
Chefe militar sob o comando de Mūsà Bin Nuṣayr. Ṭarīf liderou as primeiras forças muçulmanas que
desembarcaram na Península Ibérica em 710/ 91 H. Ocasionalmente ele é confundido com Ṭāriṭ Ibn Ziyād,
outro cliente de Mūsà (Lévi-Provençal, 1913-1936).
564
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A partir do texto de podemos concluir que a conquista de Alandalus ocorreu dentro
do longo processo que foi a expansão Ibn ᶜIdārī islâmica rumo ao Ocidente da Península
Arábica, o Almaġrib566. Essa conquista fez parte de um projeto político-militar de longo
prazo iniciado no califado de ᶜUtmān Ibn ᶜAffān (644/23 H.-656/35 H.), cuja capital era
Medina, e desenvolvido e finalizado no Califado Omíada (661/41 H.-750/132 H.),
sediado em Damasco, especificamente na soberania do califa Alwalīd I (705/86 H.715/96 H.), filho e sucessor de ᶜAbd Almalik.
Nesse sentido, concordamos com José Beneroso Santos (2011) que, tal qual
Silveira (2019), entende que a entrada dos muçulmanos na Península Ibérica apresentou
diversos componentes. Para Santos (2011), o ingresso muçulmano na Ibéria fez parte da
segunda fase (ou onda) de conquistas islâmicas, etapa essa originada com a ocupação
total do norte da África por Mūsà Bin Nuṣayr. Assim, a criação de Alandalus enquanto
entidade política, social, econômica e cultural distinta do Reino Visigodo ibérico
apresentou três aspectos diferentes entre si, mas intimamente relacionados: o
conquistador ou invasor, o expansivo e o migratório.
Apesar de Santos (2011) colocar conquista e invasão no mesmo patamar,
acreditamos ser necessário problematizar o significado de cada termo. Enquanto
conquista se refere à perspectiva vitoriosa muçulmana, tendo relação direta com o termo
alcorânico fatḥ - que pode ser traduzido como “abertura” ou “conquista” -, invasão se
relaciona com a perspectiva visigoda derrotada, que viu seu território ser ocupado por
outro poder político, militar, religioso e cultural. Desse modo, os dois termos não são
equivalentes quando se trata de Alandalus. Para a perspectiva islâmica, conquista tem
um sentido positivo e legítimo. Do ponto de vista cristão, invasão tem um sentido
negativo e ilegítimo.
Assim, o aspecto conquistador ou invasor faz referência ao contingente militar
muçulmano, formado por árabes e berberes, que enfrentou e venceu o exército hispanovisigodo. Esse conflito político e militar envolveu, obviamente, soberanias políticas: o
Califado Omíada de Damasco, muçulmano, contra o Reino Visigodo de Toledo, cristão.
O componente expansivo da conquista de Alandalus remete ao progresso político,
militar e territorial dos árabes muçulmanos na direção ocidental do seu território nativo,
“Almaġrib” quer dizer “o oeste”, “o poente” ou “o Ocidente”. Para os autores árabes medievais, o termo
se referia ao norte da África, acima do deserto do Saara, a partir do espaço que hoje corresponde à Líbia
até o litoral ocidental do Marrocos (MAÍLLO SALGADO, 2013). Essa região manteve estreitas relações
políticas, econômicas e culturais com Alandalus em todo o Medievo devido à proximidade geográfica entre
as duas regiões e pelas políticas de dinastias muçulmanas africanas, como a Almorávida e a Almôada.
566
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a Península Arábica. Nesse crescimento, o litoral norte-africano - desde as atuais regiões
que correspondem ao Egito a ao Marrocos - foi ocupado tendo como ápice desse processo,
até certo premeditada e perdurável, a ocupação da Península Ibérica, como podemos
atestar a partir da crônica de Ibn ᶜIdārī.
O último aspecto da ocupação islâmica na Península Ibérica foi o migratório.
Apesar de tal fenômeno ser posterior à expansão e à conquista, Santos (2011) entende
que foi a migração que de fato levou ao fim do regime hispano-visigodo. A vitória
muçulmana na região favoreceu a transferência demográfica de um número significativo
de civis berberes que se juntou à população peninsular. Desse modo, pode-se dizer que
Alandalus foi colonizada por muitas tribos berberes que reproduziram seus tradicionais
padrões de assentamento. Junto a isso, o novo sistema socioeconômico islâmico
desarticulou o antigo sistema de organização social visigoda.
Assim, quando Ibn ᶜIdārī situa a entrada islâmica na Península Ibérica em quatro
frentes, tendo 647/27 H. como ano inicial e 711/92 H. como ano final, podemos
interpretar que esse historiador entendeu essa conquista dentro da grande expansão do
Islām rumo ao Ocidente, associando o Almaġrib a Alandalus - haja vista a proximidade
territorial entre essas duas regiões -, quase como sinônimos, mesmo que no seu texto essa
relação direta não fique explicitamente clara em muitos momentos. Independente disso,
os líderes desse processo expansivo e vitorioso islâmico foram mencionados: Ṭarīf Ibn
Mālik, Ṭāriq Ibn Ziyād e Mūsà Bin Nuṣayr, maior mandatário do projeto excetuando o
califa omíada, seu superior imediato.
Apesar do discurso favorável aos três líderes, Ibn ᶜIdārī entendeu que Ṭāriq Ibn
Ziyād foi uma figura central, mesmo estando o governador de Tãnger sob ordens de Mūsà
Bin Nuṣayr.

Y la generalidad está de acuerdo en que es indudable haber sido el
administrador principal de la conquista en su parte mas gloriosa y
granada Tariq ben Zeyad, sobre quien hay divergencia en cuanto á su
origen y prosapia, pues los unos admiten que era berberí de Nefza,
liberto de Muza ben Nosayr, de sus esclavos berberíes; y otros afirman
que era persiano. […] Todos convienen al menos en que Tariq, antes de
la expedición de Al-Andalus, era lugarteniente de Muza en Magreb
Alacsa, encargado por el amir de los rehenes berberíes de Almagreb; y
se dice asimismo que Tariq pasó á Al-Andalus con rehenes berberíes el
año 92 (ABEN-ADHARI, 1860: 18).

O que poderia explicar o apreço de Ibn ᶜIdārī por Ṭāriq: de fato a atuação militar
e política do líder muçulmano ou a relação conterrânea entre militar e historiador? Ou
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ambas as considerações? Difícil dizer apenas pelo texto do historiador muçulmano, mas
após colocar Ṭāriq como “administrador principal” da conquista, Ibn ᶜIdārī mencionou
opiniões divergentes dos historiadores em relação aos avanços do tenente de Tânger
contra a Península Ibérica.

Era ciertamente Tariq á la sazón vicario de Muza ben Nosayr; y aquí
disienten otra vez los historiadores si á la verdad pasó á Al-Andalus por
mandato de Muza, ó si pasó á ella por acuerdo de su ejército, que no le
fuera posible sino comunicárselo por escrito; aunque la primera opinión
es la mas recibida y aceptada (ABEN-ADHARI, 1860: 19).

Ṭāriq teria entrado em Alandalus com o consentimento direto de Mūsà ou sem sua
ordem direta, mas informando-o por meio de uma carta? Segundo Santos (2011), quando
essa missiva chegou a Mūsà, Ṭāriq já estava em campanha. Ele teria avançado ao
território ibérico sem o consentimento direto de Mūsà se baseando na permissão implícita
que o general árabe havia lhe outorgado por já conhecer o planejamento da conquista.
Como a citação direta acima nos mostra, Ibn ᶜIdārī afirmou que a opinião mais aceita é a
de que Ṭāriq teria avançado sob ordens diretas de Mūsà.
Baseando-se em Arrāzī, Ibn ᶜIdārī registrou que Dom Julián, conde de Ceuta, teve
um papel fundamental na conquista islâmica de Alandalus. O califa omíada ᶜAbdu
Almalik (685/65 H.-705/86 H.) deu a Mūsà Bin Nuṣayr o governo do norte da África
(Ifrīqiya) e esse, por sua vez, nomeou Ṭāriq Ibn Ziyād como governante de Ceuta.
O cristão Julián (Yuwliān em árabe ou Ilian na crônica de Ibn ᶜIdārī) morava em
Algeciras (Aljaziyra alḫaḍrā’), localidade norte-africana próxima a Tânger, e mantinha
relações com Ṭāriq, tendo prometido ao governador muçulmano colocar seu exército na
Península Ibérica. Tomando doze mil soltados berberes com a autorização de Mūsà, Ṭāriq
viajou em navios mercantes de Julián e, assim, chegou ao território ibérico na localidade
que posteriormente recebeu o nome de Gibraltar (Jabal Ṭāriq) – monte ou montanha de
Ṭāriq – em sua homenagem: “Desembarcó Tariq en uno de los montes de Al-Andalus, el
15 de Regeb del año 92, según se ha referido, y el monte se llamó de su nombre, como se
conserva hasta el dia” (ABEN-ADHARI, 1860: 21).
Segundo Ibn ᶜIdārī, o primeiro encontro entre Julián e Ṭāriq aconteceu quando o
cristão desembarcou seus homens no litoral de Tânger perante Ṭāriq, que indagou sobre
o que estava acontecendo. Julián informou que o seu pai havia sido morto e que um nobre
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chamado Ludheriq ou Rudheriq (Rodrigo)567, “desprezado e coberto de desgraça”568
havia assumido o trono do reino. Era costume entre os nobres enviarem seus filhos e filhas
para a corte para se educarem na literatura e nas doutrinas legais. Julián enviou sua filha,
que podemos interpretar que foi engravidada e sofreu nas mãos do novo rei.
Rudheriq, extendió la mano sobre la hija de Ilian que tenia en su palacio,
y la hizo violencia en su persona; por lo cual envió ella un mensaje á su
padre, dándole cuenta secretamente de todo, é Ilian cuando bubo
recibido la noticia, la guardó y ocultó en su pecho, esperando con ella
dias y meditando calamidades, hasta que fué de la entrada de los árabes
de Al-Magreb lo que fué. Y escribió Ruderiq á Ilian para que le
proporcionase halcones, aves y otras cosas, y le respondió Ilian con
tales palabras: “Ciertamente irán á ti aves de las que no oíste jamás
semejantes,” con lo que aludia á su traición (ABEN-ADHARI, 1860:
22-23).

Para o historiador muçulmano, esse foi o principal motivo da aliança entre Ṭāriq
e Julián. Tais anedotas e conflitos de ordem pessoal entre nobres são comumente
apontados, entre os cronistas medievais cristãos e muçulmanos, como justificativas para
acontecimentos sociais de grande relevância.
Para Ibn ᶜIdārī, a aliança entre Julián e Ṭāriq culminou na Batalha de Guadalete
(711), que durou oito dias, episódio histórico que, tradicionalmente, marca o início do
domínio islâmico sobre o sul e o centro da Península Ibérica após a vitória das tropas
muçulmanas lideradas por Ṭāriq sobre o exército visigodo chefiado por Rodrigo.

Entonces montaron los peones á caballo y se esparcieron por los
alrededores, que recorrieron de aquella manera. Luego vino contra ellos
Rudheriq con su ejército, peones y gentes de su reino, sentado en un
trono como se ha referido, y cuando llegó al lugar donde estaba Tariq,
salióle este al encuentro, y combatieron sobre el Guad-al-Leca en la
cora dé Xidhona (siendo aquel el día de ellos, que fué á saber domingo,
á dos noches por andar de la luna de Ramadan) desde que salió el sol
hasta que se sumergió en la noche, y amaneció el lunes sobre la pelea
hasta la larde, prolongándose seis dias de este modo hasta el segundo
domingo en que se completaron ocho dias; y mató Dios á Ludheriq y á
quien con él estaba, y fué abierta á los muslimes Al-Andalus, y no se
supo el paradero de Ludheriq, ni fué hallado su cadáver; aunque se
hallaron sus botines con labores de plata, y unos dicen que se ahogó, y
otros que fué muerto; mas Dios solo sabe lo cierto de él (ABENADHARI, 1860: 25, 26).

567
568

Ludrīq segundo transcrição da convenção atual.
Tradução deste autor do trecho “despreciado y cubierto de oprobio” (ABEN-ADHARI, 1860: 21).
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O tom grandiloquente do discurso de Ibn ᶜIdārī enaltece os feitos islâmicos. A
atribuição da vitória à vontade de Deus, recurso textual típico dos cronistas medievais,
legitima a conquista islâmica. Como pontua Tamara Sonn (2011), os muçulmanos
medievais entendiam que a vontade de Deus era que seus fiéis propagassem sua palavra
e sua vontade, reinstaurando a assim justiça e a paz no mudo. Dentro desse complexo
imaginário religioso, faziam partes as vitórias políticas e militares islâmicas, entendidas
a partir do conceito de positivo e legítimo de fatḥ (abertura, conquista), não pelo sentido
pejorativo de invasão.
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MÁRIO PEDROSA NA IV INTERNACIONAL E A DISCUSSÃO
SOBRE A NATUREZA DO ESTADO SOVIÉTICO E SUA DEFESA
NA GUERRA

Thiago Martins de Moura Bosco569
RESUMO: Mário Pedrosa nasceu em 1900 na cidade de Timbaúba, no estado de
Pernambuco, filho de político influente, teve uma juventude muito próxima aos ciclos de
poder na Paraíba e no Rio de Janeiro. Em 1938, com o pseudônimo de Lebrum, Mário
Pedrosa participa da conferência que daria origem à IV internacional Comunista, como
representante das seções latino americanas do “Oposição de Esquerda”, sendo membro
do Comité Executivo em Nova York. Ainda em 1938, iniciou uma discussão com Trotsky
acerca de sua defesa incondicional da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas
(URSS) como um país proletário. Essa discussão resultou na expulsão de Pedrosa do
Comité Executivo da IV Internacional, fato que encerrou a fase em que Mário Pedrosa
militava nas lutas sindicais e em partidos trotskistas, (1930 a 1940). Este trabalho é
resultado da pesquisa de mestrado que tem como objetivo discutir as inflexões políticas
de Pedrosa ao longo de sua carreira e trata da sua ruptura com o trotskismo em 1940.
Palavras-chave: Mário Pedrosa; Trotskismo; IV Internacional.
Introdução
Ao chegar nos Estados Unidos da América (EUA), mais precisamente em Nova
York, Mário Pedrosa passa a participar do Comitê Pan-Americano, mantendo contato
com as 10 seções latino americanas que representou na reunião de formação da IV
Internacional, as seções da Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Cuba, México, Porto Rico,
São Domingo, Uruguai e Venezuela. Pedrosa tinha uma certa influência dentro IV
Internacional, em outubro de 1939 com a II Guerra Mundial já em andamento na Europa
e as dificuldades de manter contato com os membros da CEI e da SI que ficaram no
continente, em uma reunião da Socialist Worker Party (SWP) – seção estadunidense da
Internacional –, Pedrosa faz uma proposta que é deliberada e aceita, de que os membros
do CEI residentes nos EUA integrariam temporariamente o SI, formando um grupo de
peso e muito respeitado na direção da Internacional com nomes de James Patrick Cannon,
Max Shactman, Nathan Gould, Cyril Lionel Robert James e Mário Pedrosa
(KAREPOVS, 2017).
A aliança entre Hitler e Stalin, e o começo da Segunda Guerra Mundial com a
invasão da Polônia pelo Exército Vermelho, cria um clima de debates em torno da
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natureza do Estado Soviético e da defesa inconstitucional da URSS na guerra imperialista
que estava começando. Esse clima de debates que sai das fileiras do SWP, ganha a IV
Internacional. O Programa da IV Internacional, criado por Trotsky, traz o termo “defesa
incondicional da URSS”, que até o início da Guerra tinha a simpatia de todos na
Internacional, principalmente de Pedrosa, como ele próprio diz em uma entrevista em
1978:
[Entrevistadores:] O que o levou a afastar [do trotskismo]
[Pedrosa:] Várias Coisas
[Entrevistadores:] Entre essas várias coisas a que se refere estaria a posição
adotada por Trotsky logo que se iniciou a guerra, de apoio total à União
Soviética?
[Pedrosa:] não, porque a posição dele, de defesa incondicional da União
Soviética, por ser ela ainda um Estado operário, era a posição de todos nós
(PEDROSA, 1978).

Provavelmente, essa era a visão de Mário Pedrosa antes de iniciar o conflito
armado, pois, no auge do debate Mário Pedrosa contribui com o texto “A Defesa da URSS
na Guerra Atual”, em que questiona a legitimidade da incondicionalidade da defesa
soviética. Para entender esse debate e como se deu a participação de Pedrosa nele,
faremos uma análise das obras de Trotsky, “A Revolução Traída” e o “Programa de
Transição”, onde expressa suas concepções da natureza do Estado Soviético e da defesa
incondicional da URSS, e a obra de Mário Pedrosa “A Defesa da URSS na Guerra Atual”.
Análise da Obra de Leon Trotsky

Em seu livro “A Revolução Traída”, de 1936, Leon Trotsky (1980) explica a
natureza do Estado Soviético, e para isso traz a o pensamento de Marx sobre o socialismo
“estágio inferior ao comunismo”. De acordo com este pensamento de Marx sobre a
revolução, nasce um Estado controlado pelos trabalhadores que se tornará instrumento
para a ditadura do proletário. Através deste Estado e sua burocracia, as desigualdades
sociais seriam reduzidas com o apoio da coletivização das forças produtivas, tanto no
campo como nas cidades, que permitiria a cada trabalhador trabalhar segundo suas
capacidades e ser recompensado segundo suas necessidades, conforme a quantidade e a
qualidade do trabalho individual.
Para a consolidação deste modelo, a sociedade levará a cabo a revolução e deverá
estar em um estágio superior de desenvolvimento da técnica, em que os resultados da
produção se igualam ou superam a média da produção das nações capitalistas. Quando
Marx pensou neste processo, imaginava que a revolução aconteceria onde o capitalismo
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teria um maior desenvolvimento, como na Alemanha, na França ou na Inglaterra. Mas, a
revolução aconteceu na Rússia atrasada, sem grande desenvolvimento e com uma baixa
produtividade da classe proletária (TROTSKY, 1980).
Assim, a Rússia pós Revolução de 1917, entra em um regime de transição entre o
capitalismo e o socialismo, período que vai da Nova Política Econômica (NEP), em 1921
– no governo de Lênin –, a coletivização e nacionalização das forças produtivas nas
cidades e principalmente nos campos (1928). Na visão de Trotsky (1980), a inabilidade
da burocracia stalinista demorou a implementar o plano quinquenal, que a oposição de
esquerda já havia exigido desde 1923 e que só começou a ser implementada em 1928, e
quando saiu do papel aconteceu de forma muito rápida e sem respeitar as condições
possíveis de produção agrária e industrial.
Na primeira parte da década de 1930, os dirigentes do Estado Soviético, disseram
que, naturalmente a URSS não havia chegado ao comunismo, mas já realizaram o
socialismo. Trotsky discorda lembrando que: a função do Estado Burguês (mesmo sem a
burguesia), que se formou pós Revolução de 1917 é de acabar com as desigualdades de
classes dentro da nação socialista (estágio inferior), cumprindo esse papel o Estado perde
sua função originaria e aos poucos vai se dissolvendo deixando seu poder aos
trabalhadores, criando uma ponte ao comunismo. Vejamos os argumentos de Trotsky
sobre sua caracterização do Estado Soviético como um Estado em transição entre o
capitalismo e o socialismo.
Com um estudo estatístico da URSS baseado no Censo de 1934, Trotsky (1980)
mostra a importância da propriedade estatizada na economia soviética, que conta com
aproximadamente 74% da população ligada ao setor estatal e com disponibilidade de
95,8% do capital circulante no país. Mesmo com uma força indiscutível, o Estado
Soviético não consegue afastar o problema do crescimento do poder da burocracia no seu
seio, até porque ela faz parte do resultado do processo revolucionário e de sua dinâmica
econômica.
A Constituição Soviética de 1936, declara que a propriedade do Estado, industrial
ou agrário, é propriedade de todo o povo. Declaração que para Trotsky (1980) não passa
de um sofisma e explica porque: a propriedade, que antes da Revolução era privada,
necessita do Estado para se tornar social, a propriedade tem que, necessariamente, passar
por um processo de estatização para depois se tornar do povo. O Estado fruto da
Revolução, estatiza a propriedade privada e ao cumprir a sua função, que é a de acabar
com os privilégios de classe, perde seu motivo de existir e desaparece tornando sua
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propriedade em propriedade socialista. Mas, não é isso que se notava na URSS na década
de 1930, o que se percebia era o Estado Soviético, com seus quadros burocráticos se
sobrepor à classe trabalhadora, o que o joga contra seu próprio caráter socialista de ponte
do capitalismo para o socialismo (TROTSKY, 1980).
Segundo Trotsky (1980), a URSS se encontra longe de constituir uma sociedade
igualitária, principalmente pelas grandes diferenças entre campo e cidade, e trabalho
braçal e intelectual (o trabalho burocrático é classificado do intelectual). No stalinismo
“os quadros” tudo decidem, exercem a autoridade e representam o Estado nas suas ações,
fazendo renascer daí, com uma nova roupagem, a desigualdade milenar que divide e isola
os homens. Em uma sociedade onde o meio de produção é estatizado, essas diferenças
sociais podem ser mascaradas, principalmente, pela filosofia do partido. Pela natureza
estatal, dita então do povo, a repartição dos bens parece ficar em segundo plano, o que
vale aqui seria a posse coletiva, na visão privilegiada dos burocratas estatais, ou seja, não
haveria diferença nenhuma entre um comissário do povo e um pedreiro. Um exemplo de
Trotsky (1980) pode nos ajudar a entender a situação:
Se um navio é declarado propriedade coletiva, mantendo-se os passageiros
divididos em primeira, segunda e terceira classe, é perfeitamente
compreensível que a diferença entre as condições reais acabará por ter aos
olhos dos passageiros de terceira, uma importância muito maior do que a
mudança jurídica da propriedade, os passageiros de primeira, pelo contrário,
explicarão de boa vontade, entre um café e um cigarro, que a propriedade
coletiva é tudo, nada sendo, em comparação, o conforto das cabinas
(TROTSKY, 1980, p. 165).

O que fica demostrado aqui é um antagonismo nas normas de repartição dos bens
comuns, somente a estatização dos bens não garante o seu uso igualitário entre todos os
soviéticos e há um grupo muito próximo ao Estado que utiliza sua posição para ter
privilégios no uso dos bens comuns. Mesmo com essas deformações na estrutura social
soviética, Trotsky não considera que na URSS prevaleça o “Capitalismo de Estado”.
Segundo Trotsky (1980), o termo Capitalismo de Estado é utilizado para caracterizar um
Estado Burguês que assume a gestão da prestação de serviços à população e organiza a
produção industrial.
Teoricamente, seria o controle do Estado pela burguesia através de uma sociedade
de ações, assim, essa burguesia administraria toda a economia nacional via Estado,
recebendo como benefício uma parte da mais-valia nacional de acordo com sua parte do
capital investido. E, o que aconteceu e continuou em voga na URSS, foi a expropriação
da classe capitalista e a concentração dos meios de produção nas mãos do Estado pela
Revolução Soviética. Se o Capitalismo de Estado é um movimento reacionário,
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comandado por trustes estatizados da base capitalista, o Estado Soviético foi fruto de um
movimento revolucionário. Sendo assim, na visão de Trotsky (1980), a URSS é
considerada um “Estado Operário”.
E os burocratas? Podem ser considerados uma classe social dentro da sociedade
soviética? A burocracia soviética tem as mesmas características de qualquer outra
burocracia de qualquer outro tipo de Estado, principalmente o fascista, que é sua função
reguladora e intermediária, seu desejo de manter a hierarquia social pela prática de
explorar para fins próprios – o aparelho estatal. Mas, também existem características que
a deferência das demais, como a independência da burocracia soviética da burguesia, que
não defende a classe poderosa possuidora dos meios de produção, como acontece nos
países capitalistas.
Segundo Trotsky (1980, p. 172): “a burocracia expropriou politicamente o
proletário para defender pelos seus próprios métodos as conquistas sociais do
proletariado”. O Estado detém o poder dos meios de produção e cria a burocracia que o
regula. Pois bem, o Estado Soviético, criado pela Revolução, é fonte do poder e da receita
da burocracia, que defende o Estado Operário, que representa a grande conquista social
do proletariado até aquele momento, porque ele é a razão de sua existência. Os membros
burocráticos não são uma classe em si, não tem títulos, ações ou posses, pois as
propriedades estão ligadas ao Estado e seus privilégios não são repassados aos seus
descendentes por meio de herança; seus privilégios são os abusos e o parasitismo estatal,
o que é ilegítimo, equivocado e indigno. A burocracia, nas palavras de Trotsky (1980, p.
174) traiu a Revolução, mas não a subverteu, e cabe aos trabalhadores, com a liberdade
dos sovietes e dos sindicatos, lutar para restaurar os rumos democráticos da Revolução
de Outubro.
Concluindo o pensamento de Trotsky em “A Revolução Traída”, a URSS é uma
sociedade em transição do capitalismo para o socialismo. O que a caracteriza é o atraso
das forças produtivas, as normas da repartição baseadas na diferenciação social e a
permanência de uma burocracia estranha ao socialismo. Mas, essas questões serão
resolvidas quando os operários, dirigindo-se para o socialismo, derrubarem a burocracia.
Em maio de 1938, próximo da reunião de formação da IV Internacional, Trotsky
escreve o “Programa de Transição”, com o objetivo de definir as bases programáticas que
daria um norte às ações da Nova Internacional. O programa escrito por Trotsky serviria
de ponte entre as reivindicações momentâneas da classe trabalhadora e as medidas
propriamente revolucionárias, capazes de conduzir a classe trabalhadora ao poder. No
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texto, Trotsky mostra a importância dos comitês de fábrica para a inclusão dos
trabalhadores na luta, quebrando a ideia capitalista da propriedade privada; fala também
da aliança dos trabalhadores da cidade com os campesinos (sitiantes) e da importância da
independência e da consolidação do poder dos sovietes.
Mais precisamente, Trotsky define como estas reivindicações transitórias devem
ser conduzidas nos países atrasados, sendo eles coloniais ou semicoloniais e nos países
onde dominam o fascismo, define também as tarefas da URSS no período de
transformação. Para nosso estudo, focaremos em quais seriam essas tarefas na URSS no
período da transição, pois aqui, Trotsky nos dá mais informações sobre sua visão acerca
da natureza da URSS.
Trotsky (2008) confirma a URSS como um Estado Operário pela natureza jurídica
da propriedade dos meios de produção, em que prevalece a propriedade estatal, condição
necessária para a implementação do socialismo e o rápido desenvolvimento da força
produtiva nessa nova organização política e social. Mas, com o fracasso de outros
processos revolucionários pelo mundo principalmente na Alemanha, a URSS se isola, não
consegue desenvolver sua força produtiva e sofre uma degeneração política, o Estado
dominado por uma casta burocrática deixa de ser um instrumento da classe trabalhadora
e se transforma em um instrumento policialesco burocrático de sabotagem econômica. A
condição soviética de um Estado Operário degenerado, criada principalmente pelo seu
isolamento é para Trotsky (2008, p. 100), uma prova irrefutável da não validade da teoria
stalinista da “revolução em um só país”.
No seu Programa de Transição, Trotsky propõe a defesa da URSS por ainda ser
um Estado Operário. Ele enxerga dentro da casta burocrática dois grupos, um com
tendências revolucionárias que defende os interesses da classe proletária, constituindo
ainda um pequeno grupo em torno da figura de Reiss; o outro grupo, que aumenta o
número de seus adeptos, tem tendências fascistas e contrarrevolucionárias, e se agrupa
em torno de Butenko. Mesmo sendo aliados de primeira hora de Stalin, o grupo de Reiss
não hesita, na visão de Trotsky, em passar para o lado das massas em uma eventual luta
pelo estabelecimento do poder revolucionário na URSS.
Trotsky (2008) observa que a força da burocracia não se encontra somente no seu
aparato estatal, mas na falta de ânimo das massas soviéticas e na sua falta de perspectiva.
Assim, a luta contra a burocracia estatal soviética se daria pela propaganda dentro da
própria URSS, tentando mobilizar as massas para a conquista da liberdade dos sindicatos,
de reuniões e de imprensa, e pela luta na arena mundial contra a III Internacional, um dos
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principais sustentáculos da ditadura stalinista. Trotsky (2008, p. 104-105) conclui dizendo
que só a luta revolucionária vitoriosa dos trabalhadores oprimidos pela burocracia
soviética é que poderá regenerar o Estado e assegurar o desenvolvimento até o socialismo.
E, somente a IV Internacional e seu Programa de Transição, seria capaz de levar as massas
soviéticas à insurreição.
Como vimos acima, ao escrever o Programa de Transição, Trotsky propõe a defesa
incondicional da URSS por ela ainda ser um Estado Operário. A proposta que, até agosto
de 1938 era defendida por praticamente toda a corrente trotskista envolvida com a IV
Internacional, depois de uma série de acontecimentos no âmbito político europeu, passou
a ser questionada principalmente pelos membros do Socialist Worker Party (SWP), seção
estadunidense da IV Internacional. No desenrolar dessa discussão o SWP acabou se
rachando em dois grupos, a maioria continuou no partido apoiando a permanência da
categorização do Estado Soviético como Estado Operário degenerado e, uma minoria,
que não concordava com essa categorização, entre eles estava Mário Pedrosa, criou o
Workers Party of the United States (WPUS).
Análise da Obra de Mario Pedrosa
Envolvido diretamente na discussão que resultou na formação dos dois grupos,
Mario Pedrosa escreve o texto “Defesa da URSS na Guerra Atual”, publicado em
fevereiro de 1940, em que argumenta sobre o seu ceticismo em relação à “defesa
incondicional” da URSS, como queria Trotsky. Atento às rápidas mudanças no senário
político da Europa, como o pacto de não agressão entre Hitler e Stalin, de 23 de agosto
de 1939, coma invasão soviética à Polônia, que deu início à Segunda Guerra Mundial em
01 de setembro do mesmo ano e, sentindo também, a pressão das bases do SWP que
ficaram sem entender direito o caminho adotado por Stalin em relação à política
imperialista de Hitler, Mario Pedrosa (2015) vê a necessidade de reexaminar a posição,
até então dominante dentro das seções da IV Internacional acerca do caráter e do papel
que a URSS desempenharia na Guerra.
A posição dominante dentro da IV Internacional se baseava na defesa
inconstitucional da URSS, que, embora estivesse em um Estado de degeneração, ainda
continuaria a ser um Estado Operário. Através da CEI da IV Internacional, que no período
da Guerra era composta de membros que estavam com residência nos Estados Unidos e
militantes do SWP, a proposta de discussão foi levada à Internacional, não sem enfrentar
resistências, pois o próprio Trotsky contestou dizendo que não tinha sequer recebido o
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documento a respeito da proposta de discussão. Para Pedrosa, não havia motivos para que
a discussão não ganhasse espaço entre as fileiras trotskistas da IV Internacional, pelo
contrário, ele acreditava que havia uma saudável relação entre seus membros, e que o
momento serviria para homogeneizar os discursos e esclarecer as massas trabalhadoras.
Seguindo o raciocínio de Mario Pedrosa (2015) e, este não descordando de
Trotsky, a defesa da URSS significaria automaticamente a defesa da nacionalização dos
meios de produção e da economia planificada. Mas, existe para Pedrosa um critério para
a defesa, e nesta parte do argumento ele começa a se separar de Trotsky, enquanto a URSS
representasse esses ideais ela deveria sim ser defendida. E, esses ideais sobreviveriam aos
efeitos desagregadores da política burocrática e a pressão da guerra?
Nas palavras do próprio Pedrosa: “em que medida podemos confiar na burocracia
para a defesa dessas instituições nesta situação de guerra?” (PEDROSA, 2015, p. 436).
Pedrosa vai condicionar a defesa do Estado Soviético à situação política real e,
exatamente por ser um “Estado Degenerado”, sua defesa parte de uma análise da marcha
política e econômica do momento. Lembrando os documentos oficiais escritos sobre a já
esperada guerra, em que o próprio Trotsky afirma ser esse momento o mais perigoso para
a sobrevivência da URSS, pois não teria só o perigo de uma invasão de um país
imperialista em solo soviético, como também poderia acontecer um rompimento por
dentro das estruturas coletivas do Estado e da economia planificada. Mario Pedrosa
(2015) dizia ser difícil repetir e defender a formula da “defesa incondicional da URSS”.
De dentro da ala majoritária do Socialist Worker Party (SWP), seção americana
da IV Internacional, surge o argumento de que a defesa incondicional da URSS, vem de
seu caráter anti-imperialista de sua política de tratados internacionais. Nessa questão,
tanto Trotsky como Mario Pedrosa defendem os acordos assinados pelos soviéticos
principalmente nos pós Primeira Guerra, como o Brest-Litovski, e, diante da ameaça
nazifascista, em um acordo com a França e a Inglaterra para manter um status quo criado
pelo Tratado de Versalhes, que mesmo sendo reacionário significava uma proteção contra
o perigo de uma ação combinada de países imperialistas contra a URSS (TROTSKY,
1980, p. 132).
Segundo Pedrosa (2015), a assinatura destes tratados significava para os soviéticos
a defesa do seu sistema coletivo, que não estavam nos horizontes da política externa
soviética a invasão ou a dominação de outros povos, sendo a URSS arrastada para a
Guerra, mesmo constituindo um conflito entre rivais imperialistas, a luta ao lado destes
países ainda legitimaria o ato de sua defesa. Ou seja, até esse momento, a posição da IV
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Internacional de defesa da URSS fundamentava-se no seu papel progressista e na sua
autodefesa contra nações imperialistas (PEDROSA, 2015, p. 440-441). Mas, para o grupo
que fomentou a discussão, Mário Pedrosa, começa a notar uma clara mudança no caráter
da guerra iniciada por Stalin em 1939 contra a Polônia e os países bálticos. Não pelo
simples fato de ter se alinhado a Hitler, pois isso poderia ter um caráter defensivo, mas
pelos resultados reacionários nos países coloniais que essa aliança poderia e estava a
levar.
Na análise de Mario Pedrosa (2015), a aliança entre Alemanha e URSS, só pôde
ser feita contra uma outra nação imperialista. Adotando um discurso anti-imperialista,
ambos os lados adotaram a Inglaterra, a mais vulnerável no momento, como um inimigo
comum. Até aquele momento parece ter legitimidade a política soviética, observada por
um anglo que permita vê-la como uma posição que assegurasse a sua defesa, nas palavras
de Pedrosa (2015, p. 442): “Sentindo a baioneta de Hitler se aproximando cada vez mais
do coração da Rússia, Stalin acabou por capitular, desviando-a para a outra direção”.
Neste caso, as baionetas apontam para a Inglaterra. O ponto negativo e reacionário
da aliança Hitler-Stalin não é a simples aproximação do Estado Operário Soviético com
o Estado fascista e imperialista alemão, mas as suas consequências para o processo
revolucionário nas colônias, principalmente inglesas, que passam por um período de
convulsão e lutas por independência causada pelo esfacelamento do Império Britânico já
no início da Guerra. Mário Pedrosa vê que com a crise do Império Britânico, uma onda
revolucionaria toma espaço nas colônias com o levante de massas que se estenderam até
as colônias de outras potências europeias, como as francesas, mas esse grande movimento
revolucionário corre perigo de ser capturado e derrotado pela influência e intromissão da
de Stalin e Hitler.
Disfarçadas de anti-imperialistas, as políticas reacionárias de Stalin-Hitler, tendem
a sufocar e a esmagar as revoluções coloniais já no seu início (PEDROSA, 2015).
Aparentemente, no momento que em que está escrevendo, Pedrosa coloca um peso maior
nas lutas dos povos coloniais do que na necessidade de defesa da URSS e de sua revolução
vitoriosa, pois no final valia a pena se posicionar contra a defesa soviética desde que as
revoltas coloniais mantivessem seu curso sem interferência europeia, seja ela qual for.
Pedrosa (2015) diz:
Ante a necessidade de escolher a defesa da URSS e sustentar e aprofundar a
revolta dos povos coloniais, nós optamos sem hesitação por essa, porque a
vitória da revolução colonial tornará nulos os efeitos de uma derrota militar
eventual numa frente qualquer do Exército Vermelho, mesmo nas fronteiras
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ou no próprio território da URSS (PEDROSA apud ABRAMO; KAREPOVS,
2015, p. 444).

A análise de Mário Pedrosa sobre a ação reacionária de Stalin nas colônias, sua
influência nos movimentos revolucionários levando-os à derrota, se baseia nas próprias
ações soviéticas na fase inicial da Guerra na Europa, observando a invasão da Polônia e
da região do Báltico. Pedrosa projeta para as colônias as táticas de guerra e a política que
a URSS pôs em prática no continente europeu. Com a invasão da Polônia e o cerco à
Varsóvia, a população polonesa defende sozinha sua capital. Com seu governo derrotado
e sua classe dirigente desmoralizada, abre neste breve período de resistência a condição
para o surgimento de uma Comuna em Varsóvia.
Os trabalhadores poloneses ao ver o Exército Vermelho marchando em suas terras
à leste, começa um processo tímido de expropriação das classes burguesas, esperando o
apoio dos camaradas soviéticos. Mas, esse apoio de fato nunca chegou, o Exército
Vermelho, ao invadir e dominar o leste polonês, a serviço da burocracia de Moscou, força
a capitulação do movimento que passa a ser conduzido pela velha prática dos burocratas
soviéticos, expulsando o povo do movimento e fuzilando seus líderes mais fortes. Assim,
segundo Pedrosa (2015, p. 446), a ação de Stalin na Polônia sacrificou uma ação
revolucionária com grande chance de sair vitoriosa, que poderia mudar os rumos da
Guerra naquele momento, impedindo seu desenvolvimento. A história se repetiu na
Finlândia, mais uma incursão imperialista e reacionária de Stalin contra outro país.
Na visão de Mário Pedrosa (2015), a situação interna da URSS é bem delicada, e
ele faz a pergunta: Porque então que esse proletário não pode ser derrotista em seu
Estado570? Segundo Pedrosa (2015) o proletariado soviético saiu vitorioso de sua
Revolução contra sua inimiga a burguesia, mas ganhou e não levou, depois da revolução
feita o operariado passa a ser expropriado pelo próprio estado que ajudou a construir, e
seus organismos de representação e de defesa, partido e sindicatos, desapareceram. O
proletário é o único que pode restaurar o caminho revolucionário da URSS, pois ele

O termo derrotista adotado por Pedrosa é o utilizado por Lenin em “Sobre o Derrotismo Durante a
Guerra Imperialista”. Obras Completas( p. 169-173), em que ele diz: “Numa Guerra reacionária, a classe
revolucionária apenas pode desejar a derrota do seu governo”. Lembrando que, Mário Pedrosa escreve esse
texto em 1939 e o publica em fevereiro de 1940, neste momento a URSS está aliançada com a Alemanha e
promove a invasão da Polônia e da Finlândia que é considerada por Pedrosa uma guerra reacionária.
Aparentemente, pelos escritos de Pedrosa e outros marxistas da época, não estava em um horizonte próximo
a incursão alemã ao território soviético que aconteceu em 22 de junho de 1941, assim a ideia do derrotismo
não se aplica a esse contexto.
570
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defende a natureza estatal da propriedade e essa restauração deverá ser feita via ato
revolucionário.
Mas, a burocracia reacionária, que ganha força com a Guerra tende a manter as
coisas como estão e, diante disso Pedrosa (2015, p. 449) argumenta que “a Guerra sem
revolução vitoriosa, será fatal ao proletariado russo, mesmo com a vitória militar da clique
bonapartista dirigente”. Para o autor, essas ideias vão aparecer em Trotsky, pois a
construção do socialismo é algo consciente e depende da ação transformadora do
proletariado que detém o total controle das relações econômicas a partir da propriedade
estatizada.
Para que isso pudesse acontecer, o proletariado tinha que estar em condições de
dirigir e em posse do poder da propriedade coletivizada, assim, poderia arrancar das mãos
da burocracia soviética o poder que usurpou durante anos. No desenvolvimento desse
processo de retomada do poder pelo proletariado, não podemos excluir, simplesmente o
fato de a URSS ser um Estado Operário Degenerado, uma tática derrotista para a classe
operária, obviamente analisada de acordo com a natureza da Guerra que a burocracia quer
arrastou o país (PEDROSA, 2015). Ainda, sobre a análise da natureza do Estado
Soviético, Mário Pedrosa diz:
De qualquer modo, nenhuma análise teórica esgota a questão da natureza do
Estado soviético. A análise de ontem não é mais suficiente para a situação tal
como ela apresenta hoje. Engels falou de “um Estado livre frente a seus
concidadãos”; Marx, a propósito da burocracia de Luiz Bonaparte, falou de
uma “classe artificial”; Lenin, a propósito do próprio Estado soviético criticou
a expressão “Estado Operário” como inexata, porque em sua opinião, o Estado
russo era operário... e camponês, ou antes detalhava um Estado burocrático
dominado pelo proletário. E finalmente Trotsky, ao caracterizar a burocracia
staliniana, reconheceu que ela “algo mais que uma simples burocracia”
(PEDROSA apud ABRAMO; KAREPOVS, 2015, p. 454).

Pedrosa (2015) lança a hipótese, em contradição à ideia de Trotsky, de que o
Estado Operário Degenerado, desemboca no Estado livre burocrático, como um
fenômeno temporário. Baseado na crítica de Engels ao Programa de Gotha, ao dizer que
estatizando a produção e planificando a economia, o Estado estende seu poder
discricionário para toda a sociedade, conquistando liberdade plena. Pedrosa (2015b) faz
um paralelo deste Estado da crítica de Engels com o Estado Soviético, que para ele
ganhou grandes proporções, totalmente dominado pela burocracia estatal e se coloca
acima da sociedade suprimindo as classes, mas não acabando com elas, não reconhecendo
o proletário como classe dominante e esse Estado torna-se um Estado Livre, com um
governo despótico.
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Ao mesmo tempo temos a burocracia transformando a propriedade estatal em sua
propriedade particular e, assim, personificando o próprio Estado, formando então um
“Estado Livre Burocrático”. Mas, este Estado é temporário, não tem futuro e deve ser
derrubado pelos trabalhadores que, retomando a luta de classes e implementando a
ditadura do proletariado poderia derrubar a burocracia, o que já é esperado no curso
histórico e o colocaria de volta nos trilhos naturais da revolução. Com diversas análises
sobre a natureza do Estado e cada um fruto de um tempo histórico, deveria ou não ser
defendido no caso concreto do início da Guerra, em pese o desenvolvimento dos
acontecimentos, pois só ele dará respostas sobre a natureza da burocracia e do Estado
naquele período (PEDROSA, 2015).
Concluindo o texto “A Defesa da URSS na Guerra Atual”, Mário Pedrosa (2015,
p. 460) afirma que “em vista de tudo o que procede, acreditamos ser a fórmula da defesa
incondicional da URSS contra um ataque imperialista”, insuficiente, pois ela pode
arrastar a Internacional para um impasse (Polônia). O que Pedrosa propõe nesse texto é
que se evite traçar adiantadamente uma estratégia de defesa incondicional à URSS,
portanto, seria preferível analisar cada caso concreto e o caminhar da Guerra para que a
Internacional se posicionasse, tanto a favor de atitudes derrotistas quanto defensivas em
relação ao Exército Soviético e seu comando burocrático.
Considerações Finais
Nas palavras de Pedrosa (2015): se na situação inicial da Guerra com a invasão da
Polônia e da Finlândia se note uma intenção imperialista por parte da URSS, nos
posicionamos contra a sua defesa no seu desenrolar com a entrada de novos atores no
conflito, bem como a sua possível mudança de rumos. A posição defendida pela
Internacional pode mudar e passar a ser de defesa da Nação Soviética, ou seja, a
Internacional deve analisar cada momento da Guerra para dar seu apoio ou não à URSS
e, ainda, não aceitar de início – simplesmente por ser um Estado Operário – a sua defesa
sem questionamentos. Assim, Pedrosa defende, a retirada do programa da IV
Internacional à incondicionalidade da defesa soviética e a garantia aos operários
soviéticos e, se necessário, a escolha da tática derrotista do seu Estado (PEDROSA 2015).
Embora Mário Pedrosa acreditasse que o clima dentro da IV Internacional e de sua
seção norte-americana fosse saudável para aceitar uma discussão desta natureza, não foi
bem assim que aconteceu. Depois do debate, as estruturas do SWP se fragilizou e o
Partido se dividiu em dois grupos – conforme apontamos anteriormente. A maioria

1111

continuou no partido original (SWP) e uma minoria, que criticara a tese da defesa
incondicional da URSS, dentre eles, Mário Pedrosa e CLR James, criaram o Workers
Party (WP), constituindo um clima de animosidade, principalmente, por parte de Trotsky.
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A GRANDE CAMPANHA DE ALFABETIZAÇÃO NA NICARÁGUA
SANDINISTA: O ENCONTRO DE DOIS MUNDOS
Túlio Almeida de Ázara571
RESUMO: O tema versa sobre a grande campanha de alfabetização na Nicarágua
denominada de Cruzada Nacional de Alfabetização empreendida pelos Sandinistas logo
após sua tomada de poder no evento que historicamente ficou conhecido como a
Revolução Sandinista, em 1979. A revisão bibliográfica aponta para Paulo Freire como o
referencial teórico desta campanha de alfabetização. Nesse sentido, o objetivo deste
estudo é refletir sobre como ocorreu, na prática, o processo de educação tendo em vista
alguns conceitos fundantes de Paulo Freire; as considerações desse autor sobre
experiência e educação, os quais perpassam os conceitos de “saberes da experiência
feito”, dialogicidade e ação cultural. Para tanto, as fontes desta pesquisa se tratam de
entrevistas com alfabetizadores que participaram da campanha, os diários dos
alfabetizadores e documentos oficiais do ministério da educação da Nicarágua. Os
resultados parciais apontam que, embora o sistema de Paulo Freire não tenha sido
utilizado exatamente da forma como foi pensado pelo autor, houve um rompimento com
a educação tradicional ou “bancária” e a existência de diálogos entre o (a)
“alfabetizador(a)” (oriunda da cultura urbana) e o (a) estudante pertencente à cultura rural
numa educação engajada com os “esfarrapados”.
Palavras-chave: Paulo Freire. Revolução. Sandinismo.

Introdução
A Cruzada Nacional de Alfabetização (CNA) na Nicarágua ganhou visibilidade
internacional na década de 1980. Após eclodir a revolução, o governo sandinista
conseguiu apoio da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a
Cultura (Unesco) numa conferência realizada em dezembro do mesmo ano do triunfo da
Revolução Sandinista (1979) com os ministros de educação dos países latino-americanos.
O diretor geral da Unesco, Amadou Mahtar M´Bow, visitou a Nicarágua nos dias 16 e 19
de dezembro do mesmo ano, cumpriu com seu acordo e realizou um apelo mundial em
apoio à grande Cruzada Nacional de Alfabetização, no dia 23 de janeiro de 1980. Ele
reuniu 144 embaixadores vinculados à Unesco e solicitou ajuda à Nicarágua. Com isso,
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o diretor conseguiu 20 milhões de dólares que seriam utilizados para a campanha,
segundo o jornal La Prensa572.
Finalizada a campanha que reduziu drasticamente os índices de Analfabetismo,
segundo documento do ministério da educação da Nicarágua (MED, 1981, p. 187), esse
país foi designado pela Unesco a receber o prêmio “Nadezhda K. Krupskaya 1980”pela
Cruzada e o prêmio de alfabetização “Nassin Habif” por ter reduzido a porcentagem de
analfabetismo no país de 52% para 13%.
Essa campanha de alfabetização se deu num contexto de guerrilha liderada pela
Frente Sandinista de Libertação Nacional (FSLN), inspirados na Revolução Cubana
(1959), contra a ditadura Somoza que, por mais de 40 anos, perpetuou um legado de
exploração (passado de pai para filho) do povo nicaraguense em esquemas de corrupção
e numa política econômica de subordinação aos Estados Unidos.
Embora não seja o objetivo deste artigo, é importante destacar que o
desenvolvimento da Cruzada Nacional de Alfabetização estava inserido num projeto
revolucionário mais amplo: a Revolução Sandinista. Por isso se justificava uma
metodologia de aprendizagem que proporcionasse não apenas o ler e escrever as letras,
mas uma leitura do contexto: uma educação política. Não por acaso, que Paulo Freire foi
convidado para participar do Seminário de Planificação da Cruzada e, pessoalmente,
revisou os materiais da campanha (TUNNERMANN, 2016; MED, 1981). Foi Paulo
Freire também que conseguiu o primeiro milhão de dólares junto ao conselho mundial de
Igrejas, em Genebra, para concretização do projeto de alfabetização sandinista
(TUNNERMANN, 2017; MED, 1981). Destarte, ressalta-se que em suas obras o
brasileiro, nordestino, Paulo Freire, defendeu veemente uma educação popular (do povo
e para o povo), humanista e libertadora - comprometida com os “esfarrapados do mundo
e aos que neles se descobrem e, assim descobrindo-se, com eles sofrem, mas, sobretudo,
com eles lutam” (FREIRE, 1987, p. 12).
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É um importante veículo de comunicação da Nicáragua. Trata-se do jornal mais antigo, criado em 1926.
É um periódico diário e matutino publicado na capital da Nicarágua, Manágua, porém com repercussão
nacional. Pertencente à família Chamorro. Seu diretor Pedro Joaquin Chamorro Cadernal na década de
1970 era um opositor a ditadura Somoza. Sua esposa, Violeta Barrios Chamorro serviu a Junta de
Reconstrução Nacional. Ela representava a classe média e burguesia que apoiavam a revolução. Contudo,
em 1980, começou a se opor aos sandinistas. Posteriormente, Violeta B. Chamorro se tornou presidente da
Nicarágua na década de 1990 representando a vertente neoliberalista em seu governo. O jornal La Prensa,
a partir dos anos de 1980, era um veículo de informação contrário ao governo Sandinista. Ainda hoje o
jornal se opõe ao governo de Daniel Ortega, atual presidente da Nicarágua. Em 18 de janeiro de 2019, o
jornal publicou sua capa em branco em protesto ao governo de Ortega.
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Em outubro do mesmo ano do triunfo da Revolução, a FSLN já havia elaborado
um seminário de planificação, cujo objetivo era definir as metodologias e finalidades da
grande campanha de alfabetização. Desse modo, empreenderam um projeto cuja
finalidade além de erradicar o analfabetismo, era conscientizar a população nicaraguense
sobre o contexto revolucionário em que estavam vivendo, reestruturar a nação e conseguir
superar as dicotomias entre “campo e cidade”, “trabalho manual e intelectual” e entre as
regiões do Pacífico e Atlântico presentes nessa territorialidade (CARDENAL, 1981).

Paulo Freire e a Cruzada Nacional de Alfabetização
Fernanda Felts (2018), Gerson Wasen Fraga (2006), Luciano Baracco (2004),
Roger dos Santos de Sá e Túlio Ázara (2019) são autores que corroboram que os
pressupostos teórico-metodológicos de Paulo Freire serviram de fundamento para a
Cruzada Nacional de Alfabetização na Nicarágua (CNA), em 1980. Carlos Tunnerman
(2016), ministro da educação no governo Sandinista na Nicarágua, de 1980 a 1984, afirma
que o método de alfabetização utilizado na CNA era inspirado nas ideias de Paulo Freire,
na experiência da República de Cuba e outros similares; porém, completou-se com
particularidades, conforme as necessidades do povo nicaraguense e o contexto históricosocial da Revolução Sandinista, o que deu contornos originais a esta campanha.
Clodomir Morais, que foi companheiro de cela, prisioneiro político junto com
Paulo Freire quando os militares no Brasil começaram “a caça aos ‘comunistas’”,
considera que, embora Freire tenha participado da etapa de planejamento da campanha,
não foi ele (Paulo Freire) quem dirigiu a operação. Conforme o autor, a coordenação dessa
campanha era da responsabilidade do padre Fernando Cardenal, adepto da Teologia da
Libertação, e simpático às teorias de Paulo Freire. Porém, quem dirigiu a operação,
segundo Morais (2009, p. 154), foi Raul Ferrer, vice-ministro da Educação de Cuba, um
homem “com enorme experiência da Campanha de Alfabetização de Cuba, encabeçada
pela Brigada ‘Conrado Benítez’. Esta Brigada foi a que fez a campanha de alfabetização
de Cuba, país com três vezes a população da Nicarágua”.
A organização da Cruzada se deu em três grandes grupos de alfabetizadores: os
alfabetizadores populares (AP), o exército popular de alfabetizadores (EPA) e as milícias
obreiras de alfabetização (MOA).
Os APs foram compostos pelos voluntários que quando não estavam mais em
horário de trabalho se disponibilizaram a alfabetizar nas zonas urbanas. Mulheres que
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cuidavam de seus lares, trabalhadores, funcionários do estado e todos aqueles que não
podiam disponibilizar seu tempo por completo para ir ao campo ou às montanhas por
vários meses.
O Exército Popular de Alfabetização (EPA) era composto por alfabetizadores que
podiam dedicar-se em tempo integral por cinco ou seis meses para ir às regiões rurais e
montanhosas a fim de conviver, trabalhar, aprender e alfabetizar os campesinos. Devido
à exigência de disponibilidade de tempo integral, o EPA era composto principalmente por
voluntários de escolas do segundo grau (atual, Ensino Médio), universitários e
professores. Dentre esses, alguns grupos organizados de outros países que prestaram
solidariedade à CNA. Assim, por exemplo, o Ministério da Educação da Espanha colocou
à disposição da Nicarágua um contingente de 70 professores que participaram da Cruzada.
Segundo Carlos Tunnermann (2016), centenas de professores cubanos também
participaram dessa grande campanha.
Com a finalidade de garantir a alfabetização das zonas rurais, contou-se com a
participação maciça de jovens estudantes, os quais estiveram organizados no EPA,
rememorando as tradições de luta do Exército Popular Sandinista (EPS). Este exército
popular foi criado logo após a vitória da Revolução Sandinista de julho de 1979 e
constituiu-se como uma força de formação de uma ideologia pró-sandinista. Segundo
Morais (2009) essa estrutura da campanha organizada em esquadras, brigadas, em que os
alfabetizadores eram brigadistas com conotação militar, foi sugerida por Raul Ferrer e
inspirada na Revolução Cubana. Essas terminologias militares no tocante à CNA
corroboraram com as concepções e o contexto da revolução. A alfabetização do povo era,
para os sandinistas, a continuação da guerrilha por outros meios.
Mediante essa revisão de bibliografia sobre a temática, vale indagar de que forma
os pressupostos freirianos foram (ou não) apropriados para esta cruzada nacional de
alfabetização.
A proposta de Freire para uma educação humanista-libertadora é que se comece
antes mesmo da escolha do conteúdo programático. Que seja realizada uma investigação
com o objetivo de compreender os problemas da realidade de cada comunidade que se
pretende trabalhar, mas os sujeitos dessa pesquisa não são apenas os investigadores
profissionais. Os membros da comunidade não devem ser vistos apenas como objetos de
estudos, mas como sujeitos ativos da pesquisa sobre sua própria realidade.
A partir disso, conforme Freire, as palavras geradoras são escolhidas a partir de
diálogos entre os pesquisadores profissionais e os sujeitos da comunidade com base na
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observação da realidade da comunidade atendida, para que façam parte do processo de
alfabetização (ou temas geradores - na pós-alfabetização). “A investigação da temática
envolve a investigação do próprio pensar do povo” (FREIRE, 1987, p. 57). Por isso, o
autor sugere a participação efetiva dos sujeitos dessa determinada comunidade e de uma
equipe multidisciplinar no processo da pesquisa e das discussões sobre os temas
levantados.
A dialogicidade se inicia, portanto, na escolha do conteúdo programático. Os
temas geradores permeiam a questão da experiência dos sujeitos, porém não só. A
constatação do tema gerador como algo concreto se chega por meio da experiência
histórico-existencial dos sujeitos e pela reflexão crítica sobre as relações sujeito-mundo
e as relações humanas que estão presentes nesse movimento. “Investigar o ‘tema gerador’
é investigar, repitamos, o pensar dos homens referido à realidade, é investigar seu atuar
sobre a realidade, que é sua práxis” (FREIRE, 1987, p. 56)
Para Freire (1987) é primordial perceber os sujeitos da educação como ativos,
como seres pensantes, e isso implica em considerar a experiência de vida dos sujeitos,
sua concepção de mundo, sua cultura, seu trabalho, seu meio, seu contexto-históricopolítico, seus saberes adquiridos ao longo da vida. Saberes estes, por vezes, não
institucionalizados, não sistematizados e subestimados na estrutura de opressão que
supervaloriza a cultura e os saberes hegemônicos da classe dominante. Saberes que Freire
conceitua como “saberes da experiência feito”.
E um grande respeito, também, pelo saber “só de experiências feito”,
como diz Camões, que é exatamente o saber do senso comum. Discordo
dos pensadores que menosprezam o senso comum, como se o mundo
tivesse partido da rigorosidade do conhecimento científico. De jeito
nenhum! A rigorosidade chegou depois (FREIRE, 2001, p. 232 – grifos
do autor).

Entretanto, a experiência histórico-existencial e esses saberes adquiridos ao longo
da vida são totalmente relevantes porque são significativos para os sujeitos da
aprendizagem. Primeiro, porque trazer a cultura e os saberes formados pela experiência
histórico-existencial do povo para o processo de aprendizagem significa dar o devido
reconhecimento a eles e, portanto, permitir que os oprimidos se reconheçam como
produtores de cultura e seres congnoscentes que de fato são. Isso também significa romper
com os paradigmas da educação bancária, a qual menospreza as experiências, saberes e
cultura dos oprimidos. Por isso, o processo de investigação das temáticas e palavras
geradoras deve ser um processo conjunto, dialógico e interdisciplinar. Em segundo lugar,
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porque é necessário saber onde o sujeito se encontra, seu aqui e agora, seu conhecimento
adquirido até o presente e partir disso (o que é diferente de apenas ficar nisso). Para Freire
(1992), não é possível que aprendizagem seja significativa tendo como ponto de partida
o conhecimento sistemático do educador (a), zerando, subestimando ou negando, assim,
os saberes de experiências feitos com os quais os estudantes chegam para o ambiente de
aprendizagens.
Para o educador-educando dialógico o conteúdo programático da educação não é
uma doação ou uma imposição – um conjunto de informes a ser depositado nos
educandos; mas a revolução organizada, sistematizada e acrescentada ao povo, daqueles
elementos que este lhe entregou de forma desestruturada.
Em todos os documentos concernentes à campanha que tivemos acesso, não
encontramos nenhum que sugerisse que foram realizadas uma pesquisa, a priori,
considerando o povo como sujeito ativo para levantar os temas e palavras-geradoras.
Houve sim um censo com objetivo de realizar um levantamento da porcentagem correta
de analfabetismo na Nicarágua e das pessoas que se disponibilizariam a participar da
campanha como alfabetizador. Porém, ainda não encontramos indícios que houve uma
investigação prévia para a escolha dos temas selecionados nos materiais de alfabetização.
A partir do material - El amanecer del Pueblo. Cuaderno de Educación Sandinista
de Lectra-Escritura - (MED, 1981, p. 375 – 500) identificamos que os temas e as palavras
utilizadas para alfabetização tinham relação com a Revolução. Carlos Fonseca, Sandino,
Reforma Agrária eram temas abordados neste material. Este continha 23 temas escolhidos
que deveriam ser trabalhados nesses momentos de abertura ao diálogo. Esses temas eram
relacionados “à recuperação da história, ao processo revolucionário, a pontos do
Programa do Governo de Reconstrução Nacional como habitação e saúde, à integração
nacional, a questões de política internacional e formas de organização popular”
(SANTOS, 1990, p. 65). Temas pertinentes no sentido da contextualização (considerando
a experiência histórica que os nicaraguenses estavam vivendo).
O Encontro de dois mundos – o urbano e o rural
Ao delimitar a investigação para o EPA – exército popular de alfabetizadores-,
chegamos a algumas considerações importantes. Foi possível contrapor como a FSLN no
âmbito político organizou a CNA e como os brigadistas do EPA desenvolveram seu
trabalho de alfabetização na prática. Isso, partindo da percepção (do olhar do presente
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para o passado, da memória) que os brigadistas têm, atualmente, do que aconteceu (por
meio das entrevistas).
Em entrevista, José Morales573, docente e diretor de Economia Aplicada na UCA
(Universidad Centroamericana), brigadista e chefe de esquadra na CNA, afirmou que os
brigadistas da EPA, que eram justamente os que iam até as zonas rurais e montanhosas
(de mais difícil acesso) na Nicarágua, eram majoritariamente jovens nicaraguenses574, por
uma questão mesmo de segurança porque “nosotros conocíamos nuestro território a
pesar que nuvos ahí, sabíamos a dónde ir”. Assim, nos interessa investigar o movimento
que se deu dos próprios nicaraguenses enquanto povo para seus compatriotas. Freire
enfatizava a necessidade de valorização do lugar em que se vive. Sobre a campanha de
alfabetização em Guiné-Bissau, Freire (1978, p. 18) defendeu a ideia de que o programa
deveria nascer no próprio país, “em diálogo com os nacionais, em torno de sua realidade,
de suas necessidades e de nossas possibilidades e não em Genebra, feito por nós e para
eles”.
Paulo Freire não defendia que suas ideias se tornassem um “molde” de como fazer
educação, mas que fossem premissas para um projeto de caráter popular de acordo com
as demandas de cada comunidade. Portanto, o autor valorizava a autenticidade, a
especificidade de cada projeto de educação do povo porque cada contexto e comunidade
são singulares. Ele defendia, inclusive, que fosse um projeto realizado pela própria nação
/ comunidade.
Sobre os temas políticos do material utilizado pela CNA, Morales (2018)
considerou durante a entrevista que era fundamental essa contextualização política.
Sadino era uma das palavras presentes no caderno - Amanecer del Pueblo – e, por meio
dos textos e palavras presentes no mesmo, realizava-se a discussão acerca do líder
guerrilheiro, o qual havia sido visto como bandolero575 pela narrativa oficial do
Somozismo. Os críticos, ou mesmo contrários à CNA, afirmavam que se tratava de
doutrinação política. Morales expõe seu ponto de vista:
Mira, por eso te hablo del contexto ¿no?, o sea, la historia de Sandino
no la conocía mucha gente. Los libros incluso que se conocía, el más
conocido, lo dirigió Sergio Ramírez que se llamaba Sandino. Luego
vienen otros autores griegos socialistas por lo que se ponía el ejército
loco. Pero, yo creo que esos libros recogen parte de historia de
Sandino. Pero yo creo que nunca entendieron realmente el Sandino,
573

Entrevista realizada pelo pesquisador em 23/10/2018.
Havia sim estrangeiros, sujeitos de outras nacionalidades, contudo, eram assessores técnicos, não
brigadistas.
575
Bandido
574
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porque (…) él lideró una guerra contra los Estados Unidos por muchos
años. Se han habido (…) Vamos a suponer que se han habido elecciones
en esa época, yo estoy seguro que Sandino no triunfa en esas
elecciones. Porque eso significó derramamiento de sangre.
Ellos no lo miraban así, lo que si querían que enseñáramos que Sandino
era un bandolero y que su gesto no tenía ningún valor. No podíamos
hacerlo. Entonces, se llevó la historia de ese momento (MORALES,
2018).

Ainda sobre o EPA, vale ressaltar que os brigadistas eram em sua maioria do meio
urbano – como o caso dos dois entrevistados (Jennifer Zapata e José Morales). Jennifer,
em 1980, tinha apenas 14 anos e José Morales, 20 anos. A maioria dos brigadistas do
EPA eram jovens urbanos visto que o maior índice de alfabetização era nas cidades. Eram,
portanto, jovens escolarizados que estavam, em alguma medida, acostumados com a
cultura urbana e confortáveis em seus lares. Entretanto, se dispuseram e foram treinados
para deixar o conforto do ambiente urbano e adentrar o meio rural, numa imersão de 5 a
6 meses, ou como no caso de Morales, 1 ano. Não era meramente permanecer ali e dar
aula. Eles tinham de conviver, morar, comer, trabalhar e se adaptar ao tempo e estilo de
vida dessas famílias do campo. Conforme a concepção teórica adotada, deveriam
aprender com a comunidade em que estavam atuando, com sua cultura. Segundo Santos
(1990), muitos desses alfabetizadores devido à sua tenra idade eram incorporados pelas
famílias camponesas como filhos. Jennifer Zapata576 mesmo alega que “mira la verdad
que nosotros le llamamos a esa familia a mis padres adoptivos. Entonces mi padre
adoptivo no me dejaba trabajar, porque era una niña. Ya, entonces él me llevaba como
parte de sus hijos pequenos” (ZAPATA, 2018).
Engajados com a Revolução, esses jovens se viram em um mundo alheio ao que
estavam acostumados e seguros. Segundo Alain Musset (2005), os brigadistas tinham de
relatar por escrito suas experiências cotidianas de campo e deveriam, depois, reunir-se
numa sessão coletiva e socializar suas experiências. Isso demonstra uma preocupação de
reflexão por parte da organização CNA. A pesquisa e reflexão estavam sempre presentes
na vida dos brigadistas. Para além do papel de alfabetizar, eles eram destinados a
investigar e registrar em seus diários tudo o que encontrassem a respeito: da fauna e flora;
de possíveis tesouros arqueológicos; de censos para coletar relatórios sobre a situação
ocupacional e sistema de marketing para o INRA (Instituto Nacional de Reforma

576

Entrevista realizada pelo pesquisador em 19/10/2018.
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Agrária)577; informes monográficos sobre as localidades do país; coleção das lendas
populares, canções folclóricas, anedotas, contos, histórias etc; gravações da História Oral
da Revolução Sandinista para construção de um museu sobre CNA. “Estudantes
universitários que formaram as brigadas de resgate histórico e da cultura que apanharam
a história oral de nossa luta e diferentes manifestações de nossa arte até hoje ignorada”
(MED, 1981, p.255). Freire considerava a práxis, o processo de reflexão sobre sua própria
prática, algo fundante na prática do professor problematizador.
Nestes diários e também nas entrevistas realizadas, verificamos o entusiasmo de
uma juventude muito disposta a se sacrificar por uma causa e enfrentar diversas
dificuldades de adaptação com sociedades cujos costumes, tradições e estilo de vida
costumavam ignorar por completo. Em um dos diários percebemos o quanto essa
“mudança de mundo” era significativa:

El contacto com la realidade, sentir muy cerca; y mas que todo fuera
del ambiente cotidiano de tu casa de tu barrio; tiene un gran
significado social y político; la separación de tus padres viene a
moldearte como um nuevo hombre, te hace identificarte con las clases
populares a las cual tal vez pertence; pero con la penetración, la
transculturación te hace pensar no como nicaraguense sino como
alguien extraño a tua realidad (Diário n° 39, 14-08-03 apud MUSSET,
2005, p. 11)

A dificuldade dos brigadistas em se verem em um local bastante diferente do que
o de costume é relatada também nas entrevistas:
Me ubicaron en Matagalpa. En un lugar que se llama Las Nubes de
Talpetate. Ya, es un lugar bien alejado (...). No había luz eléctrica en
ese lugar donde nosotros fuimos. La gente no conocía el azúcar
(ZAPATA, 2018).
[...] una experiencia, pasar de una vida donde lo tenías todo, a una
geografía donde, donde los terrenos eran distintos, donde las culturas
eran diferentes, donde la gente no tenía luz. Donde la gente produce y
come lo que produce y algunos rubros para conseguir lo que no
produce, por ejemplo, yo caí en un pequeño productor de café. Que
tenía productor son cinco manzanas. Y él utilizaba ese café para vender
y conseguir otros productos porque no podía tener (MORALES, 2018).
Nuestro comportamiento era muy diferente. El comportamiento de ellos
era levantarse a las cuatro de la mañana para ir a hacer sus trabajos
de milpa y trabajar hasta la una de la tarde. Para nosotros entender

577

O governo da FSLN tomou algumas medidas de estatização que, de modo geral, permitiu democratizar
o caráter estrutural da propriedade privada. Contudo, essa democratização da propriedade privada foi
limitada porque se restringiu às propriedades dos Somozas e de seus aliados diretos. O INRA surgiu nesse
contexto de reforma agrária, segundo Roger dos Anjos de Sá (2016).

1121
eso, teníamos que participar de las actividades productivas con ellos
(MORALES, 2018).

Os entrevistados relataram uma experiência na qual não tinham eletricidade, e,
ainda, não conheciam a geografia, comportamento e culturas da comunidade que seria
atendida. Fora as dificuldades sanitárias referentes a enfermidades que, às vezes, os
próprios brigadistas desconheciam.
Porque por ejemplo a nosotros nos atacó una enfermedad que se
llamaba lepra de montaña. Es muy común. ¿Qué lo provoca? No
tenemos la más mínima idea. Estábamos expuestos a un sin número de
cosas que no conocíamos (MORALES, 2018).

Assim, acentuadas essas diferenças geográficas, culturais, comportamentais,
percebemos que, por mais que se tratasse de um mesmo território (a Nicarágua), os
brigadistas se enxergavam em outro mundo, numa outra realidade. Diferente do processo
de educação escolar no qual o sujeito do campo “deixa” sua cultura para se inserir na
cultura escolar, nesta campanha o que se observava era o oposto. Assim, é importante
refletir se, nesse caso, não seria um processo de valorização da cultura do camponês/a:
esse/a sujeito/a que foi deixado de lado da cultura letrada, mais centrada na zona urbana.
Outra diferença assinalada pelos brigadistas era a questão da idade: “Mis alumnos
eran mucho mayores que yo, eran señores y señoras ya. En aquel tiempo, pues, yo he 14
años y ellos tenían señores entre 30, 35 años. Y les daban vergüenza” (ZAPATA, 2018).
Contudo, Jennifer Zapata relata que, assim como eles, ela era leiga na vida no
campo e aprendeu também com sua “família adotiva”, de modo que não era ela apenas a
“maestra”:
[...] aprendí a hacer tortilla. Porque en el campo se hacen las tortillas
en casa. Aprendí a ordeñar vacas, que no sabía. Entonces, sí mi padre
adoptivo a veces me llevaba de madrugada a las tres de la mañana para
que yo aprendiera a ordeñar vacas y hacían cuajada. Y ellos lo vendía
en el pueblo estos alimentos. Ellos cultivaban su propio maíz, trigo.
Ellos tenían tres o cuatro vacas que eran las que les surtían de los
alimentos. Y sí, conviví con ellos todo ese período de marzo a agosto,
que bajamos. Ya es de enfatizar, he convivido con ello. Y teníamos las
mismas condiciones. Nosotros no los criadita. Teníamos las mismas
condiciones que dormíamos en un cuarto donde dormían sus hijos, por
decir algo, ¿no? Y nos trataban muy bien. Muy lindo, lindo, lindo [...]
(ZAPATA, 2018).

Por meio dos relatos, percebemos uma relação dialética. Da mesma forma como
Jennifer Zapata narra que os alfabetizandos se sentiam envergonhados por terem uma
brigadista tão jovem (já letrada), José Morales expõe que os camponeses também
percebiam sua fragilidade naquele mundo muito distante do seu, até então:
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A veces los campesinos como se daban cuenta de eso, de nuestra
fragilidad, jugaban con nosotros. La cuestión está que cuando pasó el
tiempo, las piernas endurecieron, el carácter se endureció. Y entonces
ellos comenzaron a ver mucho respeto en nosotros. Entonces ya no
jugaban (MORALES, 2018).

Ressaltamos que ambos pontuam a questão do respeito que se desenvolveu a
medida da relação entre os “dois mundos: urbano e rural”, a priori, tão díspares, iam se
integrando num constante diálogo cotidiano e nas aulas (que eram de duas horas diárias).
Sem pretender tratar da questão metodológica da alfabetização propriamente dita,
em virtude da limitação de laudas para uma breve apresentação, identificamos pontos
fundamentais de semelhança entre a experiência dos brigadistas com a pedagogia
humanista de Paulo Freire.
A primeira diz respeito à questão de que a hierarquização entre professor (detentor
do conhecimento) e o aluno (“sem luz”), é rompida pela tenra idade dos brigadistas e pela
lógica que ambos estão aprendendo num processo que vai para além de uma reunião de
alfabetização, mas para um modo de viver, ou mesmo, sobreviver. A aprendizagem, nesse
caso, é um processo de ambos. Um aprende a ler e escrever; o outro, a viver num mundo
alheio. Na educação bancária, segundo Freire (1987) há a alienação da ignorância,
segundo a qual, esta encontra-se sempre no estudante. Nela, não há diálogo porque quem
tem para ensinar é somente o professor. Nesse sentido, é importante reconhecer que o
diálogo entre culturas é um fator importante e marcante na CNA.
Freire defende uma ação cultural que se utilize sempre do diálogo com os
oprimidos para consolidar uma revolução cultural de fato. Segundo o autor, as formas de
ação cultural que visam a unidade por meio da consciência de classes têm o mesmo
objetivo: “aclarar os oprimidos a situação objetiva em que estão que é mediatizadora entre
eles e os opressores, visíveis ou não” (FREIRE, 1987, p. 106) e são sempre dialógicas
porque “o caminho da revolução é o da abertura às massas populares, não o do
fechamento a elas” (FREIRE, 1987, p. 77). Percebemos, portanto, que com a cruzada há
a abertura àqueles que foram excluídos, intencionalmente, do processo de alfabetização
– os camponeses.
O diálogo com o povo deve ser uma exigência da revolução. São também radicais
(enraizada numa reflexão, numa teoria), mas não sectárias porque permitem o diálogo e
a síntese que advém deste. É a ação cultural dialógica que consolida a “revolução cultural”
entendia por Freire (1987, p. 90) como “o máximo de esforço de conscientização possível
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que deve desenvolver o poder revolucionário, com o qual atinja a todos, não importa qual
seja a sua tarefa a cumprir”.
Na teoria da ação cultural dialógica há: colaboração ao invés da conquista; união,
no lugar da divisão; organização, invés de manipulação; e, por fim, uma síntese cultural,
no lugar de invasão.
Nos diários e entrevistas, verificamos o entusiasmo e a vontade de lutar, apesar
dos sacrifícios, pelos ideais nos quais acreditavam e pela superação do analfabetismo.
Segundo Tunnermann (2018), a Nicarágua havia se convertido numa grande escola.
Todos os nicaraguenses de alguma forma estavam envolvidos com a campanha.
Além disso, pelo que foi relatado pelos entrevistados notamos que havia uma
flexibilidade em relação ao conteúdo trabalhado, uma vez que buscavam discutir sobre
temáticas pertinentes à realidade dos sujeitos. Ao interrogar Jennifer Zapata sobre as
temáticas que eram trabalhadas nas reuniões, ela relata uma situação que trabalhou
hábitos de higiene, a questão da menstruação com as mulheres, algo fora da “cartilha” ou
dos temas selecionados no caderno - Amanecer del Pueblo:
Las muchachas también, que ellas pensaban que cuando andaba con
su menstruación era algo feo, era algo que estaban enfermas. Entonces
nosotros también les daba charla de que no, que era algo normal, pues
de la mujer, ¿sí?, y cosas así, eso se daba en la convivencia. Porque
nosotros dábamos clase, por decir, algo en la mañana nos ajustábamos
al horario de ellos. Si ellos decían que tenían tiempo de tres de la tarde
a cinco, a esa hora nosotros les dábamos las clases, si decían de 8 a 9
pues era esa hora, ¿no? Pero eran tiempos de compartir con la
comarca, la comunidad. Y ahí donde nosotros hablábamos: “esta
mañana privadamente es algo a ver las charlas” (ZAPATA, 2018).

José Morales também narrou situações em que temas de acordo com a
especificidade da comunidade onde estava foram trazidos ao debate nas reuniões de
alfabetização: “Por ejemplo, el equipo, herramienta diaria de trabajo del campesino, que
es el machete - MA, CHE, TE” (MORALES, 2018).
A premissa de Freire não era a de apenas partir da realidade dos sujeitos (isto, sem
dúvidas, era vital), mas também necessário que partisse de uma situação-limite desta
realidade, um problema cotidiano codificado e que, por meio do diálogo (a partir da
palavra-geradora) seria decodificado e transformado em conhecimento, em leitura.

Considerações Finais
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Apesar de a Nicarágua ser um país pequeno – 130. 373 km² (enquanto só o estado
de Goiás, no Brasil, possui 340. 086 km²) – verificamos, ao menos no contexto da década
de 1980, as diferenças socioculturais dentro do mesmo território e a disparidade entre
eles.
As entrevistas que realizamos possibilitou-nos compreender a perspectiva desses
sujeitos em relação ao trabalho desempenhado durante a CNA e, nas palavras deles, a
campanha os fizeram uma nova pessoa – mais conscientes, mais humanos, mais críticos
e politizados. Refletimos, portanto, que uma educação popular (engajada) carrega em si
o poder de uma “faca de gumes” – traz aprendizagens a ambos os lados (do professor e
do estudante) justamente porque rompe com a lógica de só um ali necessitar aprender.
Mediante os debates apresentados acima, consideramos que, embora a CNA não
tenha realizado um trabalho de investigação dos temas e palavras geradoras de acordo
com a especificidade e problemática de cada comunidade, o contexto da revolução já era
por si só um tema-problema. Tema este com o potencial unificador de toda a nação que
vivera juntos: a ditadura Somozista; o abalo sísmico; a revolução; e até mesmo, a
contrarrevolução578. Isso não significa afirmar que a pesquisa e os diálogos com os
sujeitos da educação seriam desnecessários neste caso. Esse processo de pesquisa dos
temas a partir de debates é vital para o que Freire denomina de ação cultural dialógica
para elaboração de um currículo que partisse da experiência dos oprimidos e não dos
opressores. Contudo, o próprio Freire não intencionava se suas ideias se tornassem
moldes, mas que impulsionassem uma educação humanista e em prol das classes
oprimidas.
Nesses termos, verificamos que sim, a CNA teve especificidades importantes nas
considerações de Freire sobre a ação cultural dialógica e educação liberadora; contudo,
esta se configurou a seu próprio paradigma, à sua própria realidade, apesar das inspirações
em Freire e Cuba, por exemplo.
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A ATUAÇÃO DE MÉDICOS BRASILEIROS NA GUERRA DO
PARAGUAI COMO PROBLEMA DE PESQUISA:ALGUMAS
CONSIDERAÇÕES GERAIS

Vanessa de Jesus Queiroz579
RESUMO: Esta comunicação objetiva propor reflexões gerais acerca da atuação de
médicos brasileiros na Guerra do Paraguai. Parte-se do contraponto entre médicos civis e
militares como caminho metodológico fundamental para entendimento das
transformações por que passa a profissão médica nos tempos belicosos. A metodologia
ancorada na análise de legislação, periódicos e relatórios dos ministérios da Guerra e dos
negócios do Império é utilizada para evidenciar movimentos de intensificação da
convivência entre médicos civis e militares ocorridos na transição de um momento de paz
para um contexto de guerra, onde um grande número de doenças e feridos apresenta
questões que tanto ressaltam fragilidades, quanto propiciam oportunidades de legitimação
da profissão médica perante o Estado Imperial.
Palavras-chave: Profissão médica, Guerra do Paraguai, Médicos Civis, Médicos
Militares.

O objetivo desta comunicação é promover algumas reflexões acerca da atuação
de médicos brasileiros na Guerra do Paraguai como problema de uma pesquisa de
doutorado em andamento. O contraponto entre médicos civis e militares é questão-chave
para a busca por melhor compreender o que era ser médico na Guerra. Minhas
ponderações partem da hipótese de que o conflito é momento privilegiado para a análise
da atuação de esculápios brasileiros, uma vez que a convivência entre os dois tipos
profissionais era uma coisa antes da peleja e se torna outra durante a Guerra da Tríplice
Aliança.
As considerações que se seguem são demonstrativas de um momento da pesquisa
onde dúvidas ainda predominam sobre as certezas. O intuito maior de compartilhar alguns
caminhos e pensamentos sobre minha pesquisa de doutorado é justamente obter ganhos
reflexivos a partir do diálogo com pares. Grande parte do que aqui exponho provém de
reflexões após longa e produtiva conversa com meu orientador - o professor Dr. Marcelo
Balaban (Universidade de Brasília), com a professora Dra. Neuma Brilhante
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(Universidade de Brasília), o professor Dr. Arthur Alfaix Assis (Universidade de Brasília)
e o professor Dr. Carlos Leonardo Bahiense (Doutor em história das ciências e da saúde
pela Casa de Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro), membros da minha banca de qualificação,
que ocorreu em setembro de 2020. Me encontro em meu segundo ano de doutorado, num
cronograma que me coloca a dispor mais dois anos de pesquisa.
Outra parte de minhas considerações é resultado de um trabalho investigativo
sobre aspectos da medicina brasileira oitocentista que começou na graduação, onde
trabalhei com os sentidos da criação de um jornal médico a partir da presença dos
charlatanismos na Gazeta Medica da Bahia, e continuou no mestrado, onde investiguei
sentidos da higiene pública a partir das notícias sobre cólera-morbo no mesmo periódico.
Além do tema, o que há de novo na pesquisa para o doutorado é que saio do eixo teóricometodológico de trabalho exclusivo com imprensa médica e concedo maior atenção à
profissão médica e aos médicos brasileiros.
Sem mais delongas, começo as reflexões específicas sobre a problemática. Se,
conforme citei há pouco, a Guerra transforma as relações entre os dois grupos
profissionais, é cabível uma breve análise da profissão no pré-guerra. A esta altura, lhes
alerto sobre dois pontos. O primeiro é que documentos oficiais, a exemplo de decretos e
relatórios dos ministérios da Guerra e do Império, encabeçam a referida análise. A
ausência de outras fontes explica-se pelo cancelamento, devido à pandemia de COVID19, de viagens de pesquisa previstas em cronograma e já com verba liberada a locais de
pesquisa como Arquivo Histórico do Exército, Arquivo Histórico da Marinha e Arquivo
Nacional. Contudo, a utilização destes documentos é profícua do ponto de vista
metodológico, uma vez que nos permite refletir sobre possibilidades e limites de seu uso.
O segundo ponto se refere à necessidade de pensar médicos civis e médicos militares
como categorias não homogêneas. Ademais, considerar que além destes médicos
profissionais diplomados, havia outros praticantes de cura que com eles dialogavam e/ou
conflitavam no que tange ao monopólio da cura e outros assuntos.
Um breve histórico da legislação da década anterior à Guerra da Tríplice Aliança
nos fornece algumas pistas sobre o que era ser médico, do ponto de vista oficial das leis
em vigência. Começo pelo Decreto n. 1.387 de 28 de abril de 1854, que define novos
estatutos para as Faculdades de Medicina do Império. O marco legal sucede a Lei de 03
de outubro de 1832 que, além de dar nova organização às academias médico-cirúrgicas
do Rio de Janeiro e da Bahia, mudava-lhes o título de “academias” para “escolas” ou
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“faculdades” de medicina. Tal lei possuía 35 artigos. Publicado duas décadas depois, o
decreto de 1854 continha 204 artigos que reformulavam e/ou criavam regras e instruções
acerca de diversos pontos institucionais das faculdades de medicina do Brasil.
Os estatutos de 1854 apresentavam uma série de mudanças que iam desde a
organização do pessoal até a inserção de cadeiras e matérias, a exemplo de Química
Orgânica e Patologia Geral, nos currículos dos cursos de medicina, farmácia e partos. A
previsão da fundação de laboratórios diversos para auxílio ao ensino de química, física,
história natural, anatomia, horto botânico e outros, era outra novidade do decreto. As
matérias do curso médico foram divididas em três grandes seções, que compunham
também a estrutura formal das teses de doutoramento: ciências acessórias, ciências
cirúrgicas e ciências médicas. Muitos eram os pontos de que tratava a norma de 1854, a
exemplo da organização da duração do curso de partos (antes não definida, agora com
dois anos), da previsão do aumento do número de professores e funcionários, da definição
do diretor como figura central de autoridade, das obrigações das congregações das
faculdades perante o Governo, dos pré-requisitos e cerimônias de formatura, entre outros.
Por hora, desejo destacar uma disposição que está presente tanto na lei de 03 de
outubro, quanto no decreto de 28 de abril. Trata-se das faculdades como lugar de
autorização e atuação dos profissionais da medicina. O artigo 13 da lei de 1832 define
que “sem titulo conferido, ou approvado pelas (...) Faculdades, ninguem poderá curar, ter
botica ou partejar. O artigo 20 do decreto de 1854 determina que os títulos prestados por
universidades estrangeiras deverão ser validados por uma das faculdades de medicina do
Império. Os estatutos de 1854 foram complementados pelo Decreto n. 1.764, de 14 de
maio de 1856. O artigo 70 do regulamento complementar instruía que o verso “Podeis
praticar e ensinar a medicina” fosse proferido após a entrega do anel dourado com uma
pedra verde – símbolo de distinção do doutor em medicina, pelo diretor da faculdade ao
formando e antecedesse os discursos e formalidades finais que compunham a cerimônia
que oficialmente habilitava um sujeito, após 06 anos de curso, à prática e ao ensino da
medicina.
Os poucos dispositivos utilizados como exemplo demonstram que, do ponto de
vista dos decretos governamentais, era nas faculdades que se formavam os membros da
profissão médica oficial, autorizados por diploma. Seja na concessão da permissão após
a conclusão das matérias e apresentação de uma tese, seja na validação de diplomas de
outras instituições, o profissional da medicina era aquele reconhecido pelas faculdades.
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Estas eram, também, um dos lugares onde médicos que desejassem lecionar podiam,
mediante aprovação em concurso, ter um emprego no qual compartilhar seus
conhecimentos – ainda que a profissão médica fosse pouco valorizada, conforme revela
o Dr. Francisco Praxedes de Andrade Pertence, lente de anatomia geral e patologia, em
Memória Histórica da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro de 1859. Neste texto
Andrade Pertence apontava algumas razões para a existência de poucos candidatos ao
concurso para prover vagas de opositores da faculdade. Uma delas era a posição pouco
interessante ocupada pelos opositores, diretamente prejudicada pela existência da classe
de substitutos. A dita Reforma de 1854 determinava a seguinte hierarquia de professores:
lentes catedráticos → substitutos → opositores. Pertence afirmava as desvantagens por
parte dos ocupantes da base hierárquica docente: opositores não tinham ordenado fixo
nem dispunham da mesma contagem e respectivos benefícios provindos do tempo de
serviço dos lentes. Ademais, a atuação profissional em sala de aula era instável, uma vez
que lentes e substitutos tinham prioridade e, mediante suas presenças, a ação dos
opositores em sala era preterida. Diversas bibliografias e fontes sobre a segunda metade
do século XIX apontam, de igual maneira, outras desvantagens que se estendem para além
da categoria de opositores.
A concessão de diplomas pelas faculdades, bem como os regulamentos de tais
estabelecimentos eram autorizados pelo Governo Imperial. Isto não significa afirmar que
tal poder exercia total controle sob tais instituições. Muitas questões podiam ser
resolvidas a nível interno, conforme elucida o artigo 197 dos Estatutos de 1854 sobre a
exigência de memórias históricas anuais escritas por médicos das faculdades. Estas eram
responsáveis por informar o Governo sobre questões que tais médicos considerassem
pertinentes para atenção do Estado. Mesmo que as memórias não refletissem com
fidelidade toda a situação das faculdades e que nem sempre suas demandas fossem
atendidas, considerá-las nos serve ao propósito de pensar em algum nível de controle dos
médicos sob as faculdades e na existência de assuntos e problemas que nem sempre
chegavam às vistas do Governo. A relação é de hierarquia, mas também de negociação
em certo nível.
A consideração do decreto de 1854 permite melhor entender como a profissão
médica era tratada às vistas do Estado e como tal visão nos ajuda a compreender, a
posteriori, a relação entre profissão médica, faculdades, Guerra do Paraguai e Governo
Imperial. Mais do que tratar o decreto como visão total do Estado acerca dos médicos,
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objetivo problematizar o intuito de sua promulgação. Ao escrever sobre a reforma de
1854, o historiador Flávio Coelho Édler (2002:44) ressalta que “os gabinetes do Governo
não estavam dispostos a responder positivamente os reclamos dos professores da
Faculdade, que insistentemente denunciavam estar o ensino sem condições mínimas de
atender às exigências de qualificação profissional”. A assertiva do autor, com a qual
corroboro, demonstra a existência de conflitos entre demandas dos médicos e intenções
do Estado. Evidencia, de igual modo, limites práticos deste e de outros marcos estatais
para a medicina e para os médicos.
Se as faculdades eram o primeiro lugar de formação e autorização de profissionais
da medicina, outro órgão estatal fazia parte das possibilidades profissionais dos médicos
já diplomados. Trata-se da Junta Central de Higiene Pública, repartição responsável pela
fiscalização e regulação das atividades relativas à medicina no Império. Sua fundação
data de 1850, quando entrou em vigor o decreto n. 598, de 14 de setembro. Dentre as
medidas recomendadas por este, cuja existência tornou-se necessária sobretudo por causa
das devastações da epidemia de febre amarela em 1849, criou-se uma comissão de
engenheiros e uma Junta de Higiene Pública. Esta foi regulada em 1851, pelo decreto n.
828, de 29 de setembro.
O regulamento de 1851 transformou a Junta de Higiene Pública em Junta Central
de Higiene Pública. A nomenclatura de “central” está relacionada a ser tal instituição
autoridade, com sede na Corte, que concentraria os dados fornecidos pelas comissões de
higiene pública e provedores de saúde pública das províncias, bem como exerceria o
poder de decisão final entre eles perante o Estado, ao qual era subalterna, porém auxiliar,
consultiva e fiscalizadora nas decisões de saúde pública. O capítulo 4º do texto de 1851
regulamentava o exercício da medicina no Império. O artigo 25 definia que ninguém
poderia exercer a medicina no Império sem autorização das faculdades 580 e estabelecia
multas para os transgressores de tais regras.
O artigo 28 do regulamento da Junta definia que nenhum formado em escola
estrangeira poderia exercer a medicina sem a validação, pelas faculdades do Império, de
seus diplomas. Esta validade ocorreria a partir do reconhecimento das habilidades do
candidato, via exames ou outro critério previsto, formalizada em livros de registros de
matrícula que passavam pelas faculdades, autoridades municipais, pela Junta de Higiene
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Pública e finalmente chegavam ao Governo. À Juta cabia a função de validar e fiscalizar
diplomas das faculdades.
O regulamento da Junta reforçava o poder das escolas ao mesmo tempo em que
revelava a necessidade de validação de suas certificações pelo órgão central fiscalizador
dos assuntos de medicina e higiene. A Junta tinha, também, a função de vigiar e punir os
que exerciam a medicina sem autorização das faculdades. Aplicar penas e impedir a
atuação de “charlatões” era parte de suas atribuições. Contudo, as funções da Junta
revelavam uma série de defeitos na prática. Em 1856, o Dr. Francisco de Paula Cândido
explanava em relatório da Repartição dos Negócios do Império, que à Junta Central de
Higiene Pública foram incumbidas muitas responsabilidades, a exemplo da administração
da Provedoria de Saúde do Porto, da Junta Vacínica, matrículas de médicos, parteiras e
dentistas, fiscalização das casas de drogas e diversos outros ramos da arte de curar.
Contudo, o presidente da Junta alertava que o órgão não dispunha de meios e recursos
para suficiente e bom desempenho das tarefas. Afirmava que homeopatas e
“pelotiqueiros” assombravam o país com seus conhecimentos não atestados, zombando
das leis de fiscalização ou ancorando-se nas justificativas de que as desconheciam.
Ressaltava que a lei era sempre zombada e enganada e que a Junta apenas podia entregar
esses charlatões à justiça ordinária que quase sempre os absorvia.
Como vemos, o poder da Junta também estava limitado pela justiça ordinária,
parte da burocracia estatal. A Junta e as faculdades dialogavam de diversas maneiras, com
ênfase no combate aos pelotiqueiros e charlatões. A existência destes evidencia que
sujeitos exerciam a arte de curar sem autorização das faculdades e do próprio órgão
fiscalizador, além de demonstrar a fragilidade da legislação e da autoridade da Junta,
subalterna ao Governo Imperial, cuja justiça ordinária tinha pareceres que conflitavam
com os do órgão de saúde pública. Além do conflito entre poderes, o diálogo entre escolas
de medicina e Junta Central são indícios de uma hierarquia interna ao grupo de
profissionais da medicina, que tinham em comum a formação e autorização, mas diferiam
em atuação, pertencendo a lugares diferentes, com possibilidades diferentes de exercício
da profissão.
Devemos notar que os decretos referentes a formação e autorização de atuação de
médicos profissionais não fazem a distinção entre médicos civis e militares. Quanto a esta
questão, alguns dispositivos do Corpo de Saúde do Exército podem ser esclarecedores. O
Decreto n. 1.900 de 07 de março de 1857 aprova o novo regulamento do Corpo de Saúde
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do Exército. A regulação sucede a publicação, em 1849, do plano de organização para o
referido corpo e do primeiro regulamento, ordenado pelo Decreto n. 763, de 22 de
fevereiro de 1851. O novo regulamento, aprovado pelo decreto n. 1900, substitui o de
1851 e é composto por 248 artigos. O artigo 1º define que “O Serviço de Saude do
Exercito será feito por Doutores em Medicina, Pharmaceuticos approvados e Enfermeiros
convenientemente habilitados”. A atuação prática no Corpo de Saúde do Exército também
passava, assim, pela autorização do exercício da profissão pelas escolas, exceto no caso
dos enfermeiros a quem, conforme definem os artigo 164 e 168, bastaria saber ler,
escrever, dominar as quatro operações matemáticas e ter inteligência para as
especificidades do serviço.
Enquanto o decreto de 1854 se refere à formação de médicos em geral, o de 1857
é mais detalhado e focado em funções específicas da profissão médica no serviço militar.
As regras do Corpo de Saúde seguiam a lógica hierárquica da instituição da qual faziam
parte- o Exército. Cada cargo médico correspondia a uma patente ocupada, a exemplo do
cargo de cirurgião-mor, que fornecia a patente de coronel e do de enfermeiro, ocupado
por um soldado. O capítulo IV da legislação de 1857 normatizava a presença dos alunos
pensionistas nos hospitais militares da Corte e da Bahia. Recordemos que os cursos de
medicina e farmácia exigiam experiências práticas, o internato ou as oficinas – o que hoje
chamaríamos de estágios. Junto aos hospitais das Santas Casas e outros disponibilizados
pelo Estado estavam os nosocômios militares. Alunos pensionistas dos hospitais militares
estavam sujeitos às regras militares e, durante o tempo de estágio, poderiam ser chamados
ao serviço militar do Corpo de Saúde. O artigo 159 definia que os pensionistas civis
estariam sob comando do cirurgião-mor e a ele deveriam pedir permissão até mesmo para
saírem dos hospitais e irem às aulas.
Em relatório de 1860, Sebastião do Rego Barros, ministro da Guerra naquele ano,
enfatizava a exiguidade do Corpo de Saúde do Exército. O baixo número de militares na
repartição tornava necessária a aplicação de civis, que substituíam militares enviados a
serviços mais árduos que os exigidos pelos hospitais. O ministro ressaltava também a
necessidade de extinção dos pensionistas por afirmar que estes eram onerosos ao Estado
e aos hospitais, sobretudo devido a seus deveres escolares. A objeção de Barros quanto
aos alunos civis é justificada pela falta de proveito da política de admissão destes aos
hospitais militares. Implicitamente, trata-se da proposta de retirar esses estabelecimentos
da possibilidade da experiência de internato dos médicos e farmacêuticos em formação.
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A economia aos cofres do Governo também é parte da justificativa. Para Barros os
hospitais militares deveriam ser preenchidos com pessoal militar, com atendimento
voltado para o mesmo público e para os fins do Corpo de Saúde, destinado a cuidar da
saúde e higiene militares. Os constantes pedidos de aplicação de médicos militares em
órgãos da saúde militar resultaram na aprovação do Decreto n. 2.715, de 26 de dezembro
de 1860, que alterava algumas normas definidas pelo regulamento de 1857. O número de
pensionistas civis admitidos para pensão foi reduzido e alguns cargos antes passíveis de
ocupação civil passaram a poder ser ocupados somente por militares.
O passeio pela documentação oficial aqui exposto é simplório por desejar destacar
apenas as disposições relativas à formação de médicos civis e militares e algumas
aproximações e conflitos entre estes. Argumento que a Guerra tornará essa fronteira algo
mais frágil, visto que o campo de batalha aproxima sobremaneira médicos civis e
militares, tornando frouxas as regras estabelecidas pelo decreto militar e apoiadas pelos
ministros da Guerra em seus relatórios. No campo de batalha, civis e militares estreitam
suas relações e passam a conviver mais intensamente. Os hospitais da campanha
abrigavam ambos os tipos profissionais e estudantes em via de formação.
A necessidade de homens para prestar socorros aos feridos e doentes não fazia
distinção entre sujeitos militares ou não. Além disso, o caos da Guerra, por vezes não
vivenciado pelos médicos professores e/ou atuantes nas clínicas civis e militares de um
cotidiano habitual, trazia à profissão médica dilemas e problemas em sua maioria não
comuns aos tempos de paz. Minha pesquisa de doutorado é um trabalho sobre Guerra do
Paraguai do ponto de vista de médicos que passaram a atuar juntos, no contexto mais
prático e caótico do campo de batalha. O episódio bélico foi momento potencializador
de lacunas, demandas, ações e transformações de profissionais da medicina.
o governo imperial não contou em vão com a corporação médica da
Bahia, e com a academica especialmente[...] Honra pois a tão nobre
proceder! Honra aquelles, que fazem da profissão um sacerdócio, e que,
cidadãos do mundo, só reconhecem uma nação universal- a
humanidade; um partido apenas, -o dos que sofrem[...] (GMB, n.2,
julho de 1866:13)

O trecho faz parte de uma longa matéria publicada no número 2 da Gazeta Medica
da Bahia, jornal médico recém-lançado, em 1866. O texto fala da partida de médicos e
estudantes que atenderam ao chamado do Governo Imperial para prestar socorros aos
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soldados em campo de batalha. Com propósitos bem definidos de exaltar a atuação
médica, percebemos a ênfase concedida à esta classe profissional, sobretudo a acadêmica
da província da Bahia, em ajudar o Estado no combate. Vemos o apontamento da
profissão como algo sagrado, missionário, que está acima de conflitos partidários em
nome do bem dos que sofrem. Doutores e estudantes deixavam suas casas, famílias,
ambiente escolar e de trabalho, semestre regular, sacrificando todas estas estabilidades
para ajudarem os representantes da nação brasileira em campo de batalha.
Uma série de considerações podem ser feitas quanto ao trecho acima. Uma das
principais tem a ver com pensar na publicação do texto na Gazeta Medica da Bahia, um
jornal médico recém lançado, não oficialmente vinculado ou sustentado pela Faculdade
de Medicina da Bahia, mas que contava com muitos membros da referida instituição para
sua existência e circulação. Devido aos limites de páginas e aos propósitos específicos de
minhas reflexões, tomo a liberdade de não aprofundar este ponto. Sobre tal assunto
recomendo meu trabalho final do mestrado e algumas outras obras. O que desejo
enfatizar, de fato, é o aproveitamento do momento da Guerra como lugar para louvar os
feitos e enfatizar a utilidade da classe médica representada por professores e estudantes
de medicina da faculdade que se dirigiram ao cone sul. Além do registro na gazeta,
diversas memórias históricas das faculdades entre 1864-1870 relatam a partida de
médicos e estudantes com fins como os descritos pelo trecho destacado há pouco. Ainda
que seja factível deduzir que parte dos doutores que partira para o campo de batalha fosse
composta por médicos militares que atuavam fora do Corpo de Saúde do Exército, cabe
pensar que boa parte destes fosse composta por civis.
A necessidade de mais médicos é indicativo de que o Corpo de Saúde do Exército
não conseguia suprir as demandas de saúde do conflito. A presença dos acadêmicos em
campo de batalha também torna plausível pensar a respeito dos conflitos que eles
enfrentavam ao atuarem junto a médicos que seguiam regulamentos específicos,
encabeçados por hierarquias e patentes, onde a chefia de batalhões nem sempre era
exercida por médicos e, quando o era, nem sempre ocorria de forma harmoniosa. É
factível presumir a existência de embates de autoridades.
Exemplo de conflito de autoridades com resultados para a reputação da profissão
médica pode ser encontrado em matéria publicada no n. 252 do Diário do Rio de Janeiro.
Na seção Publicações a pedido, o Dr. Joaquim Antônio de Oliveira Botelho rebatia as
acusações, publicadas no Jornal do Comércio (RJ), de um tal “escrevinhador” que
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ocultara seu verdadeiro nome, mas afirmava ser o referido doutor responsável pela
chegada da cólera em Porto Alegre. O autor oculto dizia que a moléstia chegara à
província por meio da embarcação D. Francisca que estava sob chefia de Botelho. Assim
sendo, o médico seria o responsável pela negligência de não cumprir seu dever de impedir
a chegada do mal via embarcação. Após explicar ter seguido todos os procedimentos
indicados pela higiene e por sua experiência, Botelho revela que recomendou ao Visconde
de Porto Alegre, seu general superior não médico, as providências a serem tomadas, mas
que este o ignorou e liberou o navio sem executá-las.
A presença de acadêmicos e sobretudo de estudantes não formados, nos leva,
também, a refletir sobre dificuldades de sair de um contexto majoritariamente teórico para
um prático e, mais do que isso, caótico contexto de Guerra, que contava com hospitais
improvisados e um enorme número de feridos e doentes. Em 1868, quatro anos após o
inicio da Guerra da Tríplice Aliança, o número 52 da Gazeta Medica da Bahia trazia
informações estatísticas assinadas pelo Dr. Francisco Bonifácio de Abreu, chefe do Corpo
e Saúde do Exército, sobre o movimento dos doentes nos diferentes hospitais brasileiros
ativos no teatro da guerra durante o primeiro semestre daquele ano. Bem como no ano
anterior, em que a cólera encabeçava as causas de morte com 52,5% de ocorrência, a
doença continuava a ser a maior ceifeira, responsável por 55,8% dos óbitos. Trabalhos
como Doutores e Canhões: O Corpo de Saúde do Exército Brasileiro na Guerra do
Paraguai (2012), de Carlos Leonardo Bahiense da Silva e minha própria dissertação,
intitulada Profetas do mau-agouro? Higiene Pública na Gazeta Medica da Bahia (2018),
apontam a cólera como importante questão de higiene e saúde dentro e fora do campo de
batalha. O flagelo matava mais combatentes que as armas inimigas, contagiava médicos
e embarcações que retornavam aos portos brasileiros e causava inúmeros prejuízos.
Quando somada às instabilidades da Guerra, sobretudo tendo em vista os problemas de
recrutamento e outros enfrentados pelo Governo Imperial do Brasil, a moléstia se tornava
questão mais grave. Doenças como diarreia, varíola, beri-beri e outras também se
demonstram como questões dignas de atenção e ainda pouco observadas pela
historiografia da Guerra.
Em 25 de maio de 1867, a Gazeta Medica da Bahia publicava uma crítica a certo
homeopata do Rio de Janeiro que oferecera ao Governo Imperial glóbulos milagrosos e
ambulâncias para tratamento da cólera no exército em guerra. A matéria enfatizava a
invalidez e descrédito dos métodos homeopáticos e nos serve para observar algumas
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questões. Uma é que a corrente de pensamento alopata, majoritária entre os diferentes
médicos civis e militares diplomados, enfrentava outras, a exemplo da homeopatia. Ainda
que o escritor da matéria dos glóbulos busque deslegitimar o método homeopático,
percebe-se que este incomoda de alguma maneira, se caracterizando como mais um
desafio a ser combatido pelos alopatas que desejavam se posicionar contrariamente à
homeopatia, muitas vezes praticada por médicos diplomados e ex alopatas. Outra
observação diz respeito às doenças da Guerra, com destaque à cólera, como assunto que
chamava a atenção não apenas dos médicos em batalha. Ademais, a epidemia era questão
a ser combatida pelo Estado, o que é mais uma evidência da Guerra como momento de
transformação das relações entre médicos e Governo Imperial.
As matérias expostas apontam para alguns caminhos possíveis de pesquisa com
medicina na Guerra. A primeira, que considera as faculdades de medicina, indica a
construção de um argumento mais voltado a perceber ensino, pesquisa e formação de
médicos oficiais, numa perspectiva que focaliza as relações entre escolas de medicina,
médicos e Estado. Fornece, também, pontapé para pensar nestes mesmos pontos em
tempos de guerra e de paz. A segunda centraliza epidemias, a exemplo da de cólera e da
de varíola, como responsáveis por tornar mais intensa a convivência e, por conseguinte,
as responsabilidades, conflitos, diálogos e convivências entre médicos civis e militares,
entre médicos e Estado, entre médicos diplomados e praticantes de outros tipos de cura,
a partir do momento em que as doenças eram questões que permeavam as esferas socias,
políticas e econômicas dentro e fora do campo de batalha. Esta perspectiva permite, ainda,
uma outra ramificação, que também pode se desdobrar em um terceiro caminho: o de
problematização do saber médico para além das teorias e saberes oficiais, para refletir
sobre a circulação de outros saberes sobre cura, não exclusivamente científicos, na Guerra
do Paraguai.
Outros caminhos são possíveis, a exemplo da problematização da transformação
de médicos civis em médicos militares, visto que muitos médicos e estudantes se
militarizavam ao participarem de conflitos. Um outro é pensar nas práticas cirúrgicas, nas
diferenças de atuação em hospitais habituais e em hospitais de guerra. Há, de igual
maneira, a possibilidade de se fazer uma história institucional, continuando o caminho de
perscrutação da legislação sobre a profissão médica durante e após a Guerra, a partir de
um argumento focado em entender porquês de o Estado se preocupar com a regulação da
profissão e com os estabelecimentos de ensino médicos. Confesso que esta última opção,
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de forma isolada, me é menos atrativa, uma vez que incorre no risco de um trabalho
descritivo ao extremo.
Na atual fase da pesquisa, em que todos os diferentes caminhos apontados se
entrecruzam, a ideia de focar nas epidemias para investigar a intensificação da
convivência entre médicos civis e militares mais me conquista em relação às outras
possibilidades, ainda que eu perpasse, de alguma maneira, as demais questões ao escolhêla. O trabalho atual tem sido de lapidação do problema de pesquisa, aproveitamento das
fontes já mapeadas até aqui adaptando-as à tal problema, e revisão historiográfica sobre
o tema. Textos sobre a Guerra do Paraguai e outras coevas, a exemplo da Guerra Civil
Norte-Americana e da Guerra da Criméia, têm me ajudado na tarefa de pensar atuação
médica em guerras, o que é metodologicamente importante para entender os médicos na
Guerra do Paraguai. Trabalhos sobre o Corpo de Saúde do Exército, os Inválidos da Pátria
e outros versos que envolvem saúde, esculápios brasileiros e Guerra da Tríplice Aliança
também me têm sido recursos. Verificar o estado da questão é tanto uma questão
metodológica quanto uma questão de bom senso, afinal.
Ao mesmo tempo em que me auxiliam, esses textos evidenciam a necessidade de
uma pesquisa concentrada na diferença entre médicos civis e militares, visto que esta
questão ainda não foi aprofundada e esmiuçada na historiografia brasileira. Mas porque
importa estudar essa diferença? É uma pergunta complexa, que justifica minha pesquisa.
A resposta é vasta, mas por hora desejo destacar um dos principais motivos, que é o de
pensar a Guerra do Paraguai e a medicina brasileira da segunda metade do século XIX
sob novos olhares, destes que nos ajudam a compreender melhor a própria história da
profissão médica- que nem de longe ocorre de forma homogênea e harmoniosa, da nação,
das relações entre pessoas a partir da saúde como interesse de diversos grupos sociais.
Trata-se de uma perspectiva útil para compreendermos e/ou repensarmos as disputas
pela cura e pela autoridade profissional como objetos da história social, preocupada em
entender pessoas em suas redes relacionais, no caso de minha pesquisa, pessoas que
ocupavam cargos médicos diplomados e enfrentavam curadores não diplomados- que
ainda que tenham sido por muito tempo negligenciados por correntes das histórias das
guerras e da saúde, são fundamentais para pensar nestes campos do conhecimento.
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DO PRIMOR CONCEITUAL AO MANIFESTO POLÍTICO: (DES)
ENCONTROS DE RUI FACÓ E ERIC HOBSBAWM NA
HISTORIOGRAFIA DO CANGAÇO
Vinícius Ferreira Ribeiro581
RESUMO: A década de 1960 se mostrou frutífera no campo intelectual marxista nos
mais diferentes espaços, onde a polaridade da Guerra Fria só tornou debates ainda mais
acalorados. Nesta década, Rui Facó se destaca no Brasil pela escrita de Cangaceiros e
Fanáticos como uma obra que possibilitava olhar para um movimento social recente da
história do país valorizando o prisma social, com um olhar voltado aos recentes embates
em torno da posse de terra no combate ao latifúndio. Ainda nesta década, Eric Hobsbawm
redige a obra Bandidos atendendo a uma demanda de novos objetos de pesquisa na
corrente marxista inglesa, onde almeja teorizar diferentes tipos de banditismos no mundo
afim de chegar ao que chama de banditismo social, sendo esta a porta de entrada para a
análise do cangaço brasileiro. Dado que tanto Facó quanto Hobsbawm instrumentalizam
o fenômeno do cangaço a um fim, buscaremos nesta pesquisa problematizar a
intencionalidade de cada um dos autores enfatizando seu lugar social calcados em Certeau
(1975), na busca dos (des) encontros de ambos, ainda que possuam, em tese, a mesma
tradição historiográfica.
Palavras-chave: Marxismo; Cangaço; Banditismo Social; Latifúndio.

O estudo de banditismos é uma das temáticas recorrentes de vários núcleos de
pesquisadores nos mais diferentes locais e já durante muito tempo. As várias roupagens
do banditismo, o espectro criminológico, a sociologia destes movimentos e até a
antropologia criminal, famoso ramo da escola italiana do final do século XIX e começo
do século XX, que tinha inclusive precursores no Brasil 582. Na história, alguns
pesquisadores se destacaram no ramo.
Em 1969, o historiador britânico Eric Hobsbawm lança a público a obra Bandidos
que vai dividir perspectivas a respeito de banditismos rurais em todo o mundo. A obra
intitulada Bandidos, contudo, não seria a primeira nesta categoria. Antes disso, em 1959,
a obra Rebeldes Primitivos teria sido lançada com o intuito parecido, mas com a referência
não apenas as formas de banditismo, mas as manifestações consideradas primitivas – pré-
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capitalistas – ao autor. Apesar do livro em 1959 ter adquiro certo prestígio, foi de fato
em Bandidos onde se concentraram as atenções dos pesquisadores da área.
Rui Facó, por sua vez, lança uma única obra no que concerne a banditismos,
tratando mais especificamente do cangaço, ainda em 1963, no texto intitulado
Cangaceiros e Fanáticos. A ótica escolhida para a análise de seu objeto de pesquisa, tal
como o faz Hobsbawm, será o marxismo, mas o fazendo indiretamente, por intermédio
da premissa da situação camponesa no Brasil. Isso se deve pela longa trajetória pessoal
do autor que desde a década de 1930 tem contato com o marxismo e que ao longo do
tempo culmina por se inserir na luta pelo estabelecimento deste campo no Brasil, atuando
mais diretamente aos problemas advindos da manutenção do latifúndio para as
comunidades rurais do país.
Já Eric Hobsbawm tem um longo histórico enquanto intelectual, tal como uma
vasta carreira internacional pelas considerações a respeito de vários temas, se destacando
quase sempre pela lógica marxista. Desde 1936 o autor se filia ao Partido Comunista da
Grã-Bretanha, o qual permanece no mesmo até a data de sua morte em 2012. Estas
considerações, em maior ou menor medida talvez justifiquem suas escolhas e as posições
que defende não apenas nas obras de 1959 – 69, mas ao longo de sua bibliografia.
A respeito da disparidade dos espaços ocupados por cada um, é possível já iniciar
a relevância do lugar social na construção de suas identidades sociais na busca de uma
intencionalidade personalizada, derivada diretamente do local de enunciação singular dos
autores.
“Toda pesquisa historiográfica se articula com um lugar de produção
socioeconômico, político e cultural. ” (CERTEAU, 1982: 65) A constituição de um lugar
social possui em seu cerne esta simples constatação retirada da obra de Certeau (1982),
onde o mesmo busca problematizar o espaço de enunciação determinando as escolhas do
historiador aparelhadas a instituições e respondendo as demandas sociais. Nesta seara,
Certeau (1982) elabora a noção de não-dito para descrever esse conjunto de referências
que existem por detrás das escolhas narrativas e argumentativas de cada pesquisador
como constituinte deste lugar social, que seria para o autor um espaço subjetivo onde o
mesmo estabeleceria diálogos, organizando suas ideias a partir de um sistema de
referências, de uma “ “filosofia” implícita particular”. (CERTEAU, 1982: 65-66).
A menção ao do famoso capítulo “operação historiográfica” de Certeau,
constantemente usado para referenciar pesquisas na área da historiografia, vai, nesta
pesquisa, muito além da proposição do não-dito como possibilidade de análise. Como

1142

ficou famoso na teoria e metodologia na historiografia após o lançamento de Escrita da
História em 1975, a prática historiográfica alocada num lugar social, calcada na
subjetividade do não-dito como já explicitado, ainda traria consigo as posições comuns
de um espaço institucional, o qual Certeau (1982) chama de Instituição do Saber. “A
instituição não dá apenas uma estabilidade social a uma “doutrina”. Ela a torna possível
e, sub-repticiamente, a determina” (CERTEAU, 1982: 69).
Sem grandes pretensões de articulações teóricas abrangentes, a relevância da
cadeia de sentidos atribuída aos bastidores de um centro de pesquisa acadêmico torna
possível o discernimento que antes permanecia na conta da subjetividade do pesquisador,
que é embalsamado dentro de uma instituição – o que não significa que não tenha sua voz
respeitada, mas que de uma maneira ou outra obedece aos mesmos princípios
normatizadores – sendo este o principal território do não-dito apresentado na
concatenação de ideias que nos leva a refletir sobre a possibilidade de influência de um
lugar social.
A cadeia que tem como seu produto a pesquisa acadêmica, de acordo com Certeau
(1982) ainda não teria sua fonte única e exclusivamente na academia pois as demandas
acadêmicas também são ligadas umbilicalmente aos anseios sociais presentificados na
história cotidiana. Apesar de não existir um caminho claro entre a academia e a sociedade,
onde os estudiosos são comumente colocados em suas “torres de marfim” subjetivamente,
a academia realizaria trabalhos em vista a responder aos anseios comuns de uma época.
Em síntese, o encadeamento em rede correspondente ao não-dito da pesquisa acadêmica
e ligada a Instituição do Saber ainda seria teria seus principais problemas oriundos da
presentificação de suas pesquisas e dos pressupostos contemporâneos, sendo esta a
própria sociedade. Nessa direção, teríamos as consequentes mudanças na historiografia
que migra de campos de pesquisa de acordo com a necessidade atual do momento, o que
não seria errôneo, mas possuiria o pressuposto de quebra da “neutralidade” exigida pela
ciência moderna. Certeau (1982) usa o exemplo da Escola dos Annales, que surfaria na
onda da história econômica justamente no momento em que o mundo cairia numa crise
profunda no crash da Bolsa de Valores de Nova Iorque em 1929.
Para além de definir as principais pautas a serem trilhadas em uma instituição
acadêmica, este mesmo lugar ainda teria o poder limitar o corpo historiográfico, dado que
a atualidade se elabora, caminha com a própria história. Nessa direção, Certeau afirma:
De toda maneira, a pesquisa está circunscrita pelo lugar que define uma
conexão do possível e do impossível. Encarando-a apenas como um
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“dizer”, acabar-se-ia por reintroduzir na história a lenda, quer dizer, a
substituição de um não-lugar ou de um lugar imeginário pela
articulação do discurso com um lugar social, pelo contrário, a história
se define inteira por uma relação da linguagem com o corpo (social) e,
portanto, também pela sua relação com os limites que o corpo impõe,
seja à maneira do lugar particular de onde se fala, seja à maneira do
objeto outro (passado morto) do qual se fala (CERTEAU, 1982: 76)

A elaboração deste caminho teórico vai se mostrar largamente presente na análise
que se segue. A respeito das considerações destas formas primárias de banditismo e de
sua representatividade, apesar da similitude conceitual e base de apoio ser a mesma entre
Facó e Hobsbawm, existem largas discrepâncias entre os dois autores justamente pelo
local de pertencimento ou a correspondência a que cada um dos autores porta no texto,
mas que ainda assim permanecem no território do não-dito. As diferenças se iniciam,
inclusive, nas motivações de escrita das obras e essa diferença perdura no corpo das
principais reflexões.
A iniciar por Facó, existe um sentido lógico de pesquisa quando o autor dedica
uma obra toda dedicada aos cangaceiros e “fanáticos”583. Esse sentido fica claro antes
mesmo da escrita do trabalho, como pode ser visto ainda em Brasil Século XX584.
Objetivamente, Facó busca nas formas primitivas de manifestações demonstrar a
miserabilidade do povo sertanejo que exprime suas necessidades mais básicas através da
violência, adquirindo meios de subsistência mesmo dentro da ilegalidade. A trajetória
destes personagens é motivada inicialmente pela configuração social brasileira que
remonta ao início da colonização e da consequente acumulação de terra, logo, as atitudes
vistas por muitos como deploráveis contra a propriedade e forçosamente criminosas na
manutenção da vida por meio de furtos e assassinatos, Facó vê como frutos da própria
sociedade, e mais, como condição inalienável a quem fora explorado e toma alguma
atitude diante a situação. A violência é intrínseca ao reduto sertanejo e a violência, ali,
não é anômala. Tanto é que os cangaceiros e “fanáticos”, mesmo sem cunho político préestabelecido e com manifestações vis, se tornam símbolo do início da luta política contra
o principal foco de atraso do povo brasileiro, o latifúndio. Em Facó, a luta primitiva e préO termo “Fanático” será empregado entre aspas no texto que segue pela depreciação a qual o termo se
refere aos religiosos que compunham determinados fenômenos no Nordeste Brasileiro no século XIX e
XX. Rui Facó realiza esta discussão em Cangaceiros e Fanáticos como uma forma taxativa de imprimir
escárnio a esses grupos que para ele, integravam uma das fileiras pioneiras na luta – mesmo que
inconscientemente – contra o monopólio de terra.
584
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leitura da sociedade brasileira de um ângulo macro. Já nesse texto, tece algumas considerações a respeito
do cangaço.
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política foi necessária como pontapé para criação de uma trajetória de luta no Brasil. Eis
aqui a diferença na consideração de um movimento pré-político com o despolitizado. A
leitura social de Facó é de fato um manifesto, com intenções claras.
Em Hobsbawm, não é bem assim. No início do prefácio do livro Rebeldes
Primitivos, o autor afirma: “Meu interesse pelos assuntos que êste livro contém foi,
inicialmente, despertado, há alguns anos passados, pelo Professor romano Ambrogio
Donini, que me contou algo a respeito dos Lazaristas Toscanos e dos sectários da Itália
do Sul” (HOBSBAWM, 1970: 7). Este pequeno trecho é o suficiente para notarmos uma
ruptura inicial com o que propõe Facó. Hobsbawm não está, neste momento, na busca de
demonstrar como é que as formas de manifestação pré-política são formulações claras
contra alguma forma específica de regime, pelo contrário, a essência do que nos mostra
o autor é a multiplicidade. Ainda em Rebeldes Primitivos, são discutidos o surgimento da
Máfia italiana, dos metodistas primitivos ingleses, da turba urbana, de algumas
manifestações milenárias como manifestações sociais e primárias que se utilizam de
princípios religiosos para a criação de uma comunidade própria, e até dos rituais em
alguns movimentos sociais (HOBSBAWM, 1970: 11-24).
Em Bandidos, o protagonismo é assumido pelas formas de banditismo
propriamente dito, e não por temas diversos como adotados na obra anterior, ainda assim,
não temos similaridade com o que propõe Facó pela mesma ausência de intencionalidade.
A proposta de Hobsbawm é instrumentalizar o conceito de banditismo social como
denominação de algumas formas de banditismo que teriam em vista uma série de
características semelhantes e que poderiam se agrupar sob essa terminologia585.
O banditismo social, em Hobsbawm, é definido em ambas as obras aqui citadas,
sempre seguindo a uma linha de raciocínio. Em suas duas obras a respeito de banditismos,
são destinados no mínimo um capítulo para tratar das definições gerais do que seria esse
banditismo social e diferencia-lo do bandido comum. Em Rebeldes Primitivos,
Hobsbawm afirma:
O padrão fundamental de banditismo, como tentei demonstrar até agora,
é quase sempre, universalmente, encontrado dentro de certas condições.
Ele é rural e não urbano. As sociedades rurais onde ele ocorre conhecem
o rico e o pobre, o poderoso e o fraco, os que comandam e os
comandados, mas permanece profunda e tenazmente tradicional e précapitalista como estrutura. [...]. Além disso, mesmo nas sociedades
585

Interessante notar como a obra de Facó é muito mais afim da sociologia do que da própria história.
Hobsbawm é totalmente diferente nesse sentido. Sua metodologia o coloca de fato na categoria histórica,
com todos os elementos que incitam a essa categorização.
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retrógradas e tradicionais, o bandoleiro social só aparece antes do pobre
adquirir consciência política ou chegar a métodos mais eficientes de
agitação social. O bandoleiro é um fenômeno pré-político, e a força dele
se manifesta em proporção inversa a do revolucionismo agrário
organizado e a do socialismo ou do comunismo (HOBSBAWM, 1970:
37).

Há neste primeiro texto uma grande preocupação, como fica evidente, de delimitar
os limites existenciais de movimentos considerados pré-políticos. A mensagem por detrás
de toda a discussão reside no fato da inexistência de vínculos políticos de quem se
manifesta contra a ordem dominante, seja através de um movimento religioso ou social586.
Em Bandidos, tal como ocorre uma mudança temática, outra série de abordagens
possíveis são colocadas a prova, em especial na distinção do bandido comum com o
bandido social. Como veremos a seguir, essa relação reside especialmente na maneira
complexa pela qual os grupos de bandidos se relacionam com a comunidade. Os bandidos
considerados sociais não são exilados por completo, são proscritos, mas fazem parte da
comunidade sertaneja na medida em que podem ser considerados vingadores, heróis, que
lutam pela justiça e, na teoria, pelo bem e equidade social. A pilhagem faz parte do seu
dia a dia, mas especialmente contra aqueles que possuem muitos bens. Sobre essa
“espécie” de banditismo, no qual temos todo um conglomerado de características
elencadas se levarmos em conta as considerações de Rebeldes Primitivos, Hobsbawm
afirma:
Essa espécie de banditismo social é um dos fenômenos mais universais
da história, e um daqueles que apresentam mais espantosa
uniformidade. Praticamente todos os casos pertencem a dois ou três
tipos claramente inter-relacionados, e suas variações são relativamente
superficiais. Ademais, essa uniformidade não decorre de uma difusão
cultural, mas constitui reflexo de situações semelhantes nas sociedades
camponesas, ocorram elas na China, no Peru, na Sicília, na Ucrânia, ou
na Indonésia (HOBSBAWM, 2000: 37).

A dosagem de teorização de banditismo se acomoda em toda a configuração do
que pode ser considerado “social” em Hobsbawm. Ainda na tentativa de desenhar quais
as condições ideais para existência dos bandidos sociais, o autor atesta que a comunidade
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Existe um impasse na comparação de Rebeldes Primitivos e Bandidos no que se refere a utilização da
terminologia “movimentos sociais”. Na primeira obra não há nenhum problema na nomeação destes
movimentos, mesmo que pré-políticos, como sociais. Já em Bandidos, o autor repreende a designação de
banditismos como movimentos sociais. Nem mesmo revolucionários são, pois cabem apenas na categoria
de reformadores. Uma explicação cabível para essa discrepância talvez fosse na separação temática das
duas obras. Em maior ou menor medida, são temáticas semelhantes, mas não exatamente as mesmas. Outra
tese aceitável é a reavaliação da terminologia no sentido de repensar sua possível readequação. Fato é que
ao colocadas no páreo, fica nítido o confronto das suas perspectivas.
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teria de ser policiada por residentes locais, afastados de centros urbanos e deficientes de
meios de comunicação. Inclusive, afirma que “o mundo moderno o matou (o bandido)
[...]”. A integração e coletivização junto a crescente demanda de recursos deixa escasso a
forma de banditismo sertanejo que no papel se desenvolveria apenas em comunidades
sertanejas isoladas587 (HOBSBAWM, 2000, p. 41).
Em outros contextos que não o ideal para a proliferação sequer do banditismo
mais comum, há uma discussão interessante em Bandidos que não se trata
especificamente de banditismos, mas da estruturação de poder no Estado. O banditismo
para além de tudo que foi elencado até o momento, também é uma força, que desafia a
ordem legitima. Quem é proscrito ou bandido, em algum momento saiu do campo de
visão da própria legislação e foi isolado constitucionalmente. Nesse sentido, Hobsbawm
afirma que para entender o banditismo e sua história, teríamos que o inserir na história do
poder e do controle exercido pelo estado. Mesmo que tal espécie de banditismo não tenha
caráter revolucionário ou reformista, este sempre se mostra contrariado de alguma
maneira com o que está posto e utiliza instrumentos considerados inadequados para a
obtenção do que desejam (HOBSBAWM, 2000: 25).
No conjunto de suas considerações, as manifestações de Hobsbawm a respeito do
banditismo são extensas e coesas. Aqui não entraremos no mérito de qualifica-las como
adequada ou inadequada, pois não é esse o intuito da pesquisa588, mas pensar em que
medida a posição de Hobsbawm enquanto historiador marxista converge com as
considerações de Rui Facó que trata mais especificamente de movimentos brasileiros.
Como já foi largamente exposto até o momento, a obra de Facó tem cunho
político. Logo, a roupagem do banditismo para os fins que propõe é terminantemente
social. Intrinsecamente, infere-se que que a para além dos cangaceiros, que praticam atos
criminosos a toda sorte, em Facó a classe de excluídos e proscritos se estende aos
“fanáticos” a partir do momento em que assumem uma posição heterodoxa, com raízes
postas no catolicismo matriz, mas com aspectos regionais inclusos. Nessa direção, é
587

Reflexões nesse sentido são realizadas também pela única referência brasileira no texto de Hobsbawm.
Se trata da Maria Isaura Pereira de Queiroz, no livro Os Cangaceiros, de 1968. Nele, a autora afirma que o
fim do cangaço é contemporâneo a introdução aos novos meios de transporte e comunicação. Não apenas
porque a vida de bandoleiros que precisavam de um lugar para se refugiar fica ameaçada, mas porque são
apresentados a todos outros modos de garantir sua subsistência, inclusive através da emigração, bastante
popular no Nordeste, como na década de 1940. Outras emigrações já haviam sido feitas, em especial com
destino ao Norte para o trabalho nos seringais, muito bem exposto por Facó, mas em direção ao sul e
espaços industrializados. Para Queiroz (1968), os ideais de heroísmo foram substituídos pelos burgueses.
588
Essa discussão é realizada inclusive em Bandidos, como anexo da 5° edição, na qual o autor expões as
principais críticas ao seu trabalho e responde a cada uma. Ora discordando e argumentando, ora recuando
e reformulando teses.
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valido afirmar que a caracterização destas formas de banditismo ou de reclusão como
movimento social, mesmo com força política inconsciente, são validadas.
O cangaceirismo e o “fanatismo” como efeito de reação, além de possuir essa
carga política, também são apresentados como as únicas soluções possíveis, dado que as
autoridades locais são controladas e muita das vezes até mesmo exercida por quem detém
diretamente os meios de produção e acumulam riquezas. Em alguns trechos de
Cangaceiros e Fanáticos, a constatação dessa falta de saídas possíveis fica clara:
Num meio em que tudo lhe é adverso, podia o homem do campo
permanecer inerte, passivo, cruzar os braços diante uma ordem de
coisas que se esboroa sobre ele? [...] Eles subvertem a pasmaceira
imposta pelo latifúndio durante séculos, provocam choques de classes,
lutas armadas, preparam os combates do futuro. Não são ainda a
revolução social, mas são o seu prólogo. São os elementos
regeneradores daquela sociedade estagnada, em processo de putrefação
(FACÓ, 1991: 38 - 45).

Neste trecho, para além do sufoco social que sofriam os sertanejos, também são
expostos elementos que legitimam a obra de Facó como marxista, pois o autor não apenas
apresenta o embate exploradores/explorados historicamente, mas os insere numa luta de
classes. Em outros trechos Facó segue essa mesma linha, reafirmando esse argumento:
O cangaceiro e o fanático eram os pobres do campo que saíam de uma
apatia generalizada para as lutas que começava a adquirir caráter social,
portanto, que deveriam decidir, mais cedo ou mais tarde, de seu próprio
destino. Não era ainda uma luta diretamente pela terra, mas era uma luta
em função da terra – uma luta contra o domínio do latifúndio semifeudal
(FACÓ, 1991: 45).

Em linhas gerais, o banditismo social em Facó não busca simplesmente explicar
os movimentos sociais que dão título a obra, mas ler a realidade brasileira em seu aspecto
econômico, com traços diretos das pautas do Partido Comunista do Brasil, que
identificam na posse de terra um problema que se arrasta ao longo dos séculos no país e
alimentam a desigualdade social. Apesar do banditismo não ser caracterizado como posse
direta pela terra, em nenhum momento são ressaltados os interesses particulares dos
agentes em questão. Em Hobsbawm também identificamos esse mesmo impasse, que
gerou críticas deste modelo de interpretação quando a temática é o banditismo.
Outras comparações são possíveis entre os dois autores, ainda sobre o que seria o
banditismo social. Primeiramente, os traços marxistas em Hobsbawm, nas obras aqui
aferidas, são sutis se comparados a Facó, mas a qualificação de banditismos laureados,
pré-concebidos pela necessidade social de inquietação das massas exploradas,
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demonstram características claras de premissas da luta de classe, mesmo no caso de
sociedades pré-capitalista, onde os donatários de terras possuem poder e legitimidade.
Esse é inclusive o pressuposto básico da caracterização de bandidos sociais ou “comuns”.
Em Facó, como visto nos trechos supracitados, a luta de classes ganha contornos mais
nítidos. A segunda constatação é dotada de mais obviedade, mas a título de
esclarecimento, necessária: Facó não destina, em nenhum momento, algum capítulo que
trata da definição de banditismo social. Todas as suas conclusões a esse respeito são
intrínsecas as próprias descrições de sertanejo e de cangaceiros. Cangaceiros e Fanáticos,
é um livro conciso para tudo que propõe, e todas suas considerações são mais curtas do
que poderiam ser, não teorizando o suficiente para a composição do que seria um tipo
ideal de bandido social.
Em contrapartida, maior tempo é gasto a falar do cangaço e dos cangaceiros em
Cangaceiros e Fanáticos. No item destinado a tratar singularmente do cangaço, Facó
levanta várias questões antes levantadas objetivando responder a mesma pergunta
respondida pela literatura cangaceira até o momento: Como se poderia evitar o cangaço
no Brasil e qual seria a maneira correta de pôr fim ao mesmo? Diferentemente de como
se fez na literatura cangaceira, Facó não se apropria do que muitos tinham falado até o
momento, como aumento de policiamento ou instrução a todos aos moldes de como
propõe Gustavo Barroso. Não que o autor negue a importância de todas essas questões,
mas reafirma, no momento de conclusão do cangaço “problema”, o que teria levado ele
até aquele momento, sendo este o fim do latifúndio. Nesse sentido, o cangaço teria seu
fim quando a “assombração” do latifúndio não mais tivesse força no quadro econômico
do Brasil republica.
Outro momento de grande relevância na explanação de Facó é na subversão da
lógica sertaneja por meio ordenação de grupos dependentes e independentes que gravitam
o latifúndio. Segundo o autor, o jagunço é diferente do cangaceiro na medida em que o
primeiro existe em função do latifúndio e o segundo não. Essa diferença se espelha no
modo de vida adotado por cada grupo. Se o jagunço se torna cangaceiro independente em
algum momento, este nunca mais voltaria a ser jagunço por saber das limitações que tinha
enquanto era apenas um agregado/subordinado. Por mais que seja através do crime, a
transição nas formas de banditismo é usada por Facó para instrumentalizar a tomada de
consciência de sujeitos que exploram outros meios de sobrevivência e fogem ao reduto
ideológico da classe dominante.
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Quando comparamos os aspectos dos cangaceiros mais retratados em Hobsbawm,
notamos uma acentuada curva de análise. O autor britânico intitula o capítulo destinado
a falar dos cangaceiros como “Os Vingadores”. Em certa medida, Rui Facó também parte
do ponto em que os sertanejos veem no cangaço alguma forma de vingar sua atual
condição social, mas é este exclusivamente o aspecto adotado por Facó. O social. O
“vingador” de Hobsbawm personifica muito mais um agente de coerção física, que utiliza
a violência como resposta a situação que lhe é imposta. Existe, inclusive, uma dificuldade
em encaixa-los (os cangaceiros) na categoria de bandidos sociais por conta dessa questão.
“Não é fácil dizer se devemos considerar esses monstros públicos como uma variedade
especial de banditismo social” (HOBABWM, 2000, p. 84).
A maneira encontrada por Hobsbawm para encaixá-los na categoria de bandidos
sociais se dá por duas vias:
A violência excessiva e a crueldade são, portanto, fenômenos que só
coincidem com o banditismo em certos pontos. [...] A primeira é que,
nas palavras do escritor turco Yashar Kemal, “os bandidos vivem de
amor e de medo. Inspirar apenas amor é fraqueza. Quando inspiram
apenas medo, são odiados e não tem quem os ajude (HOBSBAWM,
2000: 87-88).

A primeira via encontrada tem reflexo claro na realidade. A dialética amor/ódio
define parte como os cangaceiros são vistos dentro e fora do Nordeste brasileiro. Esse
reflexo aparece inclusive na literatura. No universo de José Lins do Rego em Cangaceiros
(1953), os personagens da trama representam bem a dualidade de sentimentos. Alguns
destes personagens, como Capitão Custódio, tem verdadeira adoração pelos cangaceiros.
Ele mesmo é um 1149oiteiro que ajuda o grupo de Aparício – personificação de Virgulino
Ferreira na obra – a encontrar esconderijos e armamentos. A salvação do sertão, para
Capitão Custódio, era a justiça dos cangaceiros. Para Zé Luís, cunhado de Bentinho –
protagonista da obra – o cangaço é alvo de adoração, ele que ainda é jovem e sonha com
uma vida de aventura. O sentimento despertado no jovem demonstram o lado mais
cavalheiresco dos cangaceiros, se é que existia.
Do outro lado, temos Jerônimo e Josefina – sogro e mãe de Bentinho,
respectivamente – como perseguidores da vida bandoleira. Ambos odeiam o cangaço pois
veem nele a forma mais vil de se viver. Cangaceiro é personificado como covarde, ladrão
e sem honra alguma. Fato é que cada um dos personagens retratados no universo reguiano
tem seus motivos para nutrir estes sentimentos, mas a força de mobilização do cangaço
extrapola os limites dos campos de experiência de quem o viveu. Mesmo nos dias de hoje
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há quem defenda o cangaço em partes e outros que simplesmente o atacam. Esta seria a
força que Hobsbawm quis destacar ao tentar, mesmo que forçosamente, encaixar o
cangaço na conjuntura dos movimentos sociais.
A segunda via apresentada por Hobsbawm é
[..] a de que a crueldade é inseparável da vingança, sendo esta uma
atividade inteiramente legítima para o mais nobre dos bandidos. É
impossível fazer o opressor pagar a humilhação imposta a vítima em
sua própria moeda – pois o opressor atua dentro de uma estrutura de
riqueza, poder e superioridade social que destrone os poderosos como
classe e promova a ascensão dos humildes. A vítima só dispõe de seus
próprios recursos, e entre estes a violência e a crueldade são os de
eficiência mais visível (HOBSBAWM, 2000: 90).

Esta tese pode ser melhor explicada quando observamos o “código de honra”
presente na comunidade sertaneja. Como dito por Hobsbawm em outros momentos do
livro, ou mesmo por autores como Gustavo Barroso (1917), a violência faz parte do
método de ação dos cangaceiros e dos bandidos sociais como um todo. O espaço em que
estes agentes atuam, não são regrados pelas normas civilizatórias de centros urbanos,
onde legislam leis específicas e contrárias as formas arbitrárias de retaliação. A vingança
realizada pelas próprias mãos é menos condenável do que a honra não vingada. Nessa
direção, Gustavo Barroso afirma: “O sertanejo que não se vinga está moralmente morto”
(BARROSO, 1917).
Quando olhamos isoladamente a descrição realizada por Facó e por Hobsbawm
do que seria o cangaço, notamos divergências, mesmo que ambos partam do marxismo
como ótica de análise. Apontar um ou outro como certo/errado talvez fosse mais
convencional, mas na verdade, é importante perceber que cada representação segue a fins
específicos à construção que cada autor procura fazer em sua obra. Além disso, o cabedal
teórico e o histórico de vida auxiliam diretamente nessa questão, na construção dos
cangaceiros enquanto figuras sociais. Rui Facó não parte, como Hobsbawm, de interesses
isolados na temática, fazendo com que este tenha uma visão geral de banditismos. Facó é
nordestino, comunista, e escreve a obra em 1963 como manifesto político. O cangaço não
é apenas vistoso como a apresentação de uma galeria repleta de heróis/bandidos. Isto não
desqualifica em nenhuma medida as obras de Hobsbawm, mas demonstra que na
comparação dos textos, vai existir maior engajamento por parte do Facó, que permanece
fiel a luta empreendida no Brasil.
Outro fator determinante para que a análise de Facó se concretizasse é o histórico
de lutas do Partido Comunista no Brasil. Apesar de ser um partido comunista, ligado a
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matriz soviética, a experiência brasileira é terminantemente diferente da experiência da
Grã-Bretanha. O Brasil possui raízes da era colonial, enquanto a Inglaterra, patriarca de
Hobsbawm, foi o país com mais colônias na história. As pautas brasileiras eram outras, e
a representação temática também A escrita de Cangaceiros e Fanáticos como resposta
aos problemas enfrentados pelo marxismo, mas especificamente o combate pela
desapropriação do latifúndio, atestam, na prática, um pouco do que foi teorizado por
Certeau (1982) a respeito do historiador e a sociedade.
Em Certeau (1982) é possível se certificar da impossibilidade de omitir estes
vestígios impregnados na composição identitária de cada autor como uma série de
elementos que portam na execução de qual seja a reflexão e o objeto de análise. Mais até
do que a instituição do saber a que comumente se percebe quando se trata da referenciação
em Michel de Certeau, mas a composição da estrutura básica a que cada autor se filia,
indiscutivelmente quando escolhem uma temática a ser adentrada na qualidade de
pesquisadores que não portam nenhum tipo de neutralidade axiológica. Rui Facó usa do
cangaço enquanto manifesto político e Hobsbawm se utiliza da experiência com o
banditismo brasileiro na configuração de um nicho do que chama de banditismo social.
Por fim, não nos cabe apenas frisar que todas as correntes marxistas de análise do
cangaço desaguam no grande mar que é o marxismo nos dias de hoje ou que era na década
de 1960. Cabe-nos apenas, refletir sobre qual seria, simbolicamente, a potência
mobilizadora dos bandidos sociais de cada uma das representações, e com uma pretensão
um pouco maior, apontar em qual delas a realidade brasileira é mais contemplada. Nas
duas que foram apresentadas, é válido pensar em uma como a teorização imagética de
facínoras em tempos imemoriais ou mesmo literários, que evocam a liberdade, o heroísmo
e o sonho de justiça – levando em conta a particularidade de cada caso (HOBSBAWM,
2000: 167). Essa constatação pode ser considerada sem levarmos em conta o local e o
contexto social a qual pertencem. Hobsbawm nos permite pensar nestes proscritos sociais
descontextualizados. Já Rui Facó não permite esta heterodoxia imaginativa. Por dentro
do contexto de lutas no Brasil e pertencente a revista Novos Rumos, sua interpretação do
cangaço não podia ser outra. Os cangaceiros são seres sociais, contextualizados. Em
consonância com suas considerações, o prólogo da luta armada (FACÓ, 1991).
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A HIGIENE ISLÂMICA E A DISSEMINAÇÃO DO SABER MÉDICO
NA BAIXA IDADE MÉDIA589

Vitor Anderson Gonçalves de Oliveira590
RESUMO: Os árabes, entendidos como herdeiros do saber científico e filosófico da
antiguidade, tiveram um papel fundamental na disseminação desse conhecimento
científico no ocidente europeu. Sua cultura muito relacionada com a higiene e preservação
da saúde investiu em inúmeras casas de banho públicas nas cidades que o Islã era
predominante, fazendo parte do cotidiano dos cidadãos destes lugares e resultando nos
cuidados higiênicos preventivos, estéticos e terapêuticos. São estas influências estéticas
expressas nos regimentos de saúde que vão seguir para os reinos cristãos ocidentais em
três momentos: primeiro com os moçárabes; segundo pelas peregrinações islâmicas e
comerciantes; terceiro pelas traduções das obras árabes. As traduções das obras médicas
árabes e dos clássicos da antiguidade ocorreram em diversas regiões da Península Ibérica,
região que possuía um número considerável de comunidades muçulmanas que foram
importantes para a disseminação do conhecimento e das obras científicas, como os
regimentos de saúde, que foram traduzidas em centros como o de Toledo e Valência.
Palavras-chave: Medicina; Saúde; Idade Média; Península Ibérica
No mundo médico islâmico o tratamento dietético ou higiênico era o caminho
inicial no saber médico, praticamente todo sintoma que pudesse ser interpretado como
uma enfermidade, ou início de uma, o paciente seria tratado com um regime de saúde. A
prática médica no mundo árabe era preferencialmente não invasiva, deixando a prática
invasiva como recurso secundário se necessário.
A utilização de uma terapia medicamentosa com a utilização de remédios
manipulados, drogas ou as chamadas mezinhas, na medicina portuguesa e melesinas na
castelhana, que compunham elementos vegetais, minerais e animais, só era viável quando
as alterações no regime e nutrição do paciente não demonstrassem efeito (PORMANN;
SAVAGE-SMITH, 2007, p. 135).
Regular a vida do paciente por meio da higiene ia além da alimentação, do
descanso e do exercício, a música fazia parte do saber médico e estava inclusa como
atividade calmantes, junto com a poesia. Ouvir música, recitar poesia era considerado
benéfico contra a melancolia e sintomas relacionados a ela, tendo registros da utilização
589
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dessa musicoterapia já no período clássico grego, tratamento mencionado por filósofos
neoplatônicos de Bagdá, no século X, os chamados “Irmãos da Pureza”. Eles disseram
que tal prática medicinal foi utilizada nos hospitais durante o amanhecer e há registros de
gastos com músicos nos hospitais da Síria e do Egito nos séculos XII e XIII.
Os banhos também foram uma prática médica muito comum nos regimentos de
saúde e muito importante na vida cotidiana árabe. Podemos perceber a importância dos
banhos para os islâmicos pela quantidade de banhos públicos, chamados de ḥammām,
existentes nas cidades, como na cidade de Damasco, na atual Síria, que possuía, no século
XII, 57 casas de banho e no século seguinte já eram 85 (PORMANN; SAVAGE-SMITH,
2007, p. 136).
Há outros relatos que consideram a existência de 27 mil banhos públicos em
Bagdá, na atual Síria e cerca de 5 mil em Córdoba, na atual Espanha. A existência de
milhares de banhos públicos pelas regiões tocadas pelo Islã e sua universalização revela
a importância que a cultura islâmica dava para os cuidados da higiene (BOUHDIBA,
2006, p. 210).
Frequentar um desses banhos públicos fazia parte do cotidiano e de um ritual, não
era apenas se limpar e sair, os banhos tinham durações longas e serviam para diversos
propósitos, podendo ser para relaxar, socializar ou se purificar. Os banhos quentes
proporcionavam o alívio de alguns sintomas. e poderia estar condicionado com uma
orientação médica para que o tempo dentro de um desses banhos fosse mais longo ou
mais curto de acordo com a composição humoral do paciente e suas necessidades. As
mulheres eram recomendadas a utilizar os banhos 40 dias após o parto, as noivas deveriam
ir antes do casamento e os meninos antes da circuncisão. Também se recomendava o
banho como prática de recuperação de alguma doença.
A estrutura de um ḥammām se iniciava com a sqīfa, basicamente um vestiário que
se localizava logo na entrada, servia tanto para a mudança das roupas quanto para repouso
contando com tapetes de seda dispostos em largos bancos, caso fosse um lugar mais
luxuoso, ou colchas de junco, caso o lugar fosse mais popular.
Ao lado da sqīfa se encontrava o al-bayt al-bārid, lugar onde existiam de uma a
duas banheiras de água fria, sendo o lugar onde começa o banho, por temperaturas
gradativas. Em seguida, o lugar onde se tomava o banho morno era a wisṭiyya, região
intermediária para chegar em al-bayt al-sāḫin. Este último era o lugar mais quente,
funcionando como uma sauna que fazia as pessoas transpirarem. A transpiração era uma
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forma de eliminação de fluídos excedentes no corpo, sendo parte das evacuações das
coisas não naturais.
Estas casas de banho também contavam com barbeiros, flebotomistas
(sangradores), massagistas, formavam um complexo instituto de beleza que tinham um
papel fundamental na vida das pessoas, pois proporcionavam a higiene pessoal, limpeza
de pele, eliminação de piolhos e procedimentos de embelezamento. Os homens cuidavam
principalmente de suas barbas, podendo tingi-las, perfumá-las, lavá-las e cortá-las. O
aspecto físico é importante tanto para refletir a condição do corpo no quesito da saúde,
um reflexo do corpo saudável, mas também como um instrumento de conquista que
integra a sexualidade e são contemplados nos regimentos de saúde, como no Speculum al
Joder.
A higiene sexual tem destaque nos tratados árabes, existindo um número
considerável de tratados sobre esse tópico e que oferecem produtos ou conselhos para
tornar a pessoa mais atrativa, como remoção de pelos indesejados, formas de se obter
prazer na relação sexual e afrodisíacos (PORMANN; SAVAGE-SMITH, 2007, p. 50).
Os médicos recomendavam banhos de vapor estabelecendo temperaturas
específicas, como não havia forma de medir exatamente essa temperatura se fazia
analogias, então o banho deveria estar suave como leite recém extraído.
Para a religião islâmica o banho tem uma característica de purificação, na visão
religiosa a purificação se dá por três formas, pelo fogo, água ou terra. Desta forma a
maneira que consideraram como possível e geradora de uma pureza absoluta foi a água,
a terra apareceria nos instrumentos para massagem ou raspar os pés encontrados dentro
dos banhos públicos, pois esta possuiria virtudes limitadas para a purificação do corpo,
enquanto o fogo, podemos crer que sua presença se dava pelo calor das águas, já que
manipula-lo é uma tarefa complicada pelo seu poder destrutivo. Os banhos públicos são
a antecâmara para a mesquita, fala Bouhdiba (2006, p. 216), pois aquele crente ao Islã
purifica-se em absoluto após ter se permitido lançar nos prazeres da carne. O estado do
corpo em uma forma pura é momento inicial, suas impurezas surgem e precisam serem
eliminadas e a maneira para que seja uma limpeza grandiosa e completa só se consegue
em uma casa de banhos.
Tudo que se evacua do corpo era considerado limpeza dentro da prática médica,
suor, vômito, sangue, urina e entre outros, mas entendiam que haviam impurezas que não
se eliminavam com uma limpeza simples, eram purificadas nos banhos públicos, as
impurezas relacionadas as relações carnais, impurezas da alma, talvez. A higiene no
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mundo islâmico se conecta ao caráter religioso, pois o fiel impuro estaria impedido de
recitar o Alcorão, de fazer as preces ou tocar o livro sagrado.
Frequentar uma dessas casas de banho público era parte do cotidiano das pessoas,
por motivos religiosos e consequentemente médicos, os mais abastados teriam condições
de tratamentos mais direcionados e frequentariam tais casas várias vezes na semana,
usufruindo de tudo que se oferecia no interior.
Para uma pessoa com condições a ida ao banho se torna um espetáculo, por volta
do século XII e XIV uma dama da região de Bagdá poderia passar um dia completo em
uma casa de banho, levando apenas o que seria essencial para sua estadia diária naquele
recinto, como luvas, escovas, pentes, cremes, óleos, perfumes, toalhas, roupas, laranjas,
ovos cozidos, xarope de cevada, sucos, água de flor de laranjeira e refrigerante árabemediterrâneo, popularmente conhecido como limonada (BOUHDIBA, 2006, p. 213).
O dia para a pessoa era cheio dentro do banho, inicialmente se despia no vestiário,
podendo ser um aposento privado, mais comum para quem pudesse pagar. Após despirse entraria em uma espécie de sauna, ou sala de sudação, ficando por cerca de uma hora,
após isso seria esfregada por outra pessoa com uma luva de lã, massageando e limpando
a pele.
A cabeça recebia uma quantidade de lama do Nilo, de terra da Armênia ou argila,
aplicando no cabelo e no rosto para a limpeza, seguindo de enxágue e fricção. Também
havia tratamento nos pés, utilizando pedras para o polimento. Tingia-se os cabelos com
hena, depilava-se os braços, pescoço, axilas, pernas e região pubiana, utilizava-se para
isto caramelo de limão, bem espesso (como até hoje). Após o dia cheio na casa de banho,
a mulher, ou o homem, retornam para sua residência, onde o banho também é uma
insinuação ao coito. O banho está na limpeza inicial e posterior, se limpa para poder sujarse. Manter-se sujo significava trilhar o caminho do mal.
O banho é considerado um tratamento no saber médico que teve espaço nos
tratados de higiene, como o De Sanitate Tuenda, de Galeno, no livro III. Está inserido
como prática, junto com a música, para a regulação das coisas não naturais, como o sono
e os exercícios, que formam a base dos regimentos árabes e que influenciaram o ocidente
medieval. As obras literárias médicas do gênero dos regimentos de saúde foram bastante
populares durante a Baixa Idade Média e se embasam nas obras clássicas médicas da
antiguidade, trazendo aspectos mais elaborados para a região no que se diz respeito aos
alimentos, principalmente. Essas obras apresentam o interesse médico em evitar as
enfermidades e as pestes que assolavam a sociedade europeia durante o fim da Idade
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Média, estimulando a formulação e tradução das obras de preservação da saúde para o
latim, quando direcionadas aos médicos, e para a língua vernácula para englobar os que
não eram profissionais da medicina.
Na situação em que o paciente não poderia se automedicar e não possuía
conhecimentos da medicina prática para tal coisa,

se estabelece o uso das obras

terapêuticas por um médico de formação e o uso das obras de higiene no auxílio dos
pacientes para manter uma vida saudável e afastados das enfermidades. Assim, a partir
do século XIII os regimentos de saúde passaram por algumas transformações, alguns não
mais direcionados apenas a um único indivíduo, mas apresentando resoluções para
problemas de determinadas atividades, profissões ou doenças específicas, geralmente
mortais, como a peste bubônica (PALACIO, 2001, p. 374-375).
Há, teoricamente, três fases das trajetórias do saber e da prática médica desde o
Oriente até os reinos cristãos ocidentais, especialmente os da Península Ibérica. A
primeira fase se dá por meio dos médicos moçárabes, a palavra parece ter origem no
próprio árabe para se referir aqueles que se comportam como árabe, mas não o são, do Al
Andaluz, que tiveram importância para a disseminação das obras clássicas. As obras e
traduções feitas pelos autores moçárabes serviram como base para o próprio
desenvolvimento médico árabe. Assim, a medicina era praticada por cristãos de cultura
árabe, ou seja, os moçárabes, e formaram a base do saber e prática médica que os
muçulmanos absorveram e aperfeiçoaram e disseminaram no ocidente desde o século
VIII até o X.
A segunda fase, a partir do século IX até o X, foi a chegada das traduções árabes
diretamente do Oriente por diversas vias, como a dos peregrinos islâmicos que iam para
o oriente e os que tinham interesse no aprendizado da medicina ou da ciência
permaneciam por um tempo e retornavam ao ocidente levando consigo algumas obras.
Estas eram as obras gregas que haviam sido traduzidas do grego para o árabe. A outra
leva de textos, estes já sendo árabes, aconteceram entre os séculos XI e XII, que além dos
peregrinos os comerciantes ibéricos também exerceram papel nessa trajetória dos textos
entre Oriente e Ocidente.
E a terceira fase ocorre a partir do século XII quando começaram as traduções das
obras árabes para o latim, castelhano e catalão. Os locais de tradução foram em Toledo e
em Múrcia, Toledo foi o ponto central de traduções em Castela, enquanto em Múrcia teve
papel secundário a partir do século XIII; na Coroa de Aragão os centros de tradução foram
em vários lugares, como em Monzón, Zaragoza, Montpellier e Barcelona. Por meio
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dessas traduções as obras de árabes como Razes, Avicena, Maimônides foram
disseminadas pelo ocidente cristão (PEÑA; GIRÓN, 2006, p. 76 e 77).
Além dos reinos ibéricos, outro foco de traduções de textos médicos do árabe para
o latim ocorreu no século XI, no sul da Itália, no mosteiro de Montecassino relacionado
à Escola médica de Salerno. Constantino, o Africano, o tradutor, nasceu na região norte
da África no início do século XI. Após se converter ao cristianismo se juntou a ordem
beneditina estabelecida em Montecassino, onde ficou até sua morte, sendo lhe atribuído
as traduções de obras como Pantegni, uma versão traduzida para o latim de Kamil assina’a at-tibbiya, um compêndio médico helenístico e islâmico atribuído ao médico persa
‘Ali-‘Abbas, que viveu ao longo do século X; Viaticum, uma versão da obra Zad alMusafir, ou as provisões para o viajante, de Ibn al-Jazzār, que foi um médico da região
da atual Tunísia, que viveu durante o século X; e um obra destinada as relações sexuais,
o De coitu, a autoria da obra De coitu é atribuída a Constantino, o Africano porque é autor
do texto da tradução, que tem relações com o Speculum al foder. Estas traduções foram
importantes para marcar a integração do galenismo árabe no ocidente latino, já que as
teorias de Galeno e de Aristóteles haviam sido bem assimiladas pela cultura de língua
árabe (CARTELLE, 2017, p, 103). As obras traduzidas de medicina preventiva, como os
regimentos de saúde adentraram pela Coroa de Aragão e se disseminando como
regimentos de saúde durante a Baixa Idade Média. Além disso, a Escola compilou um
conjunto de textos médicos em latim, a Articella, que foi utilizado no currículo das
Escolas de Medicina nos Estudos Gerais, na escolástica médica.
A utilização do idioma árabe como a língua de disseminação científica se deve ao
fato de que foi o Oriente Islâmico o herdeiro da tradição clássica. Essa herança é múltipla,
tendo as obras hindus sido traduzidas para o árabe, as obras gregas e siríacas, a literatura
persa, ou seja, os árabes assimilaram grande parte das obras científicas, filosóficas e
literárias e adaptaram para sua realidade, como no caso da medicina, e a partir disso a
desenvolveram.
A tradução dessas obras médicas ocorreu igualmente com grande frequência na
região dos reinos de Castela e Aragão, devido à grande influência da presença judia e
muçulmana nesses territórios, disponibilizando tratados clássicos e regimentos de saúde
em grego e árabe Os reinos possuíam um contingente de povos de língua árabe muito
superior aos falantes das línguas vernáculas da região ou do latim, o que ocasionou a
presença da literatura médica e na disseminação de obras científicas e filosóficas em
árabe. Com o grande interesse das elites urbanas em obras de prevenção de doenças e
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preservação da saúde, os regimentos de saúde foram vertidos para o vernáculo,
principalmente para o castelhano e o catalão.591 Em meados do século XIV, como sugere
García-Ballester (1976, p. 30) o número de muçulmanos na região de Valência seria de
quatro a cinco para cada cristão, ocasionando uma dominação social destas formas
culturais tais como a existência de mais mesquitas do que igrejas (BARROSO, 2012, p.
399 e 400).
Os regimentos de saúde podem ser divididos em duas categorias. A primeira é o
grupo de regimentos com normas gerais de prevenção e quem tivesse acesso a esse
documento, por exemplo, poderia abrir na parte que lhe interesse correspondente à sua
compleição, caso esse tivesse essa informação. A segunda categoria dos regimentos são
os encomendados por pessoas ilustres, os reis por exemplo, assim é o regimento feito por
Arnau de Vilanova para o rei Jaime II e o de Maimônides (1135-1204)592, com o título de
Fi Tadbir al-Sihha, em árabe e traduzida para o latim no final do século XIII por
Armengaud Blasi (1264-1314?)593 com o título Tractatus Rabby Mosyus de regimine
sanitatis ad Soldanum Regem. Esta obra apresenta instruções para melhorar as condições
e modos de vida do filho do sultão Saladino, al-Malik al-Afdal, que sofria de algumas
enfermidades, como a indigestão. Os outros capítulos são sobre a conservação da saúde
de uma maneira geral. João de Capua594 também foi um dos tradutores da obra de
Maimônides para o latim, intitulado Regimen sanitatis (FERRE, 1992, p. 24 e 328).
Esse movimento tradutor possibilitou a utilização das obras árabes por uma grande
maioria de físicos ocidentais latinos e cristãos, principalmente dentro das universidades.
Com o passar dos séculos, a partir do XII, a frequência de traduções árabes para o latim
apresenta uma queda, mas as do árabe para as línguas vernáculas continuaram, como o
castelhano e o catalão. Esse evento ocasiona a disseminação das obras científicas para um
público que desconhecia o latim, como o grupo mercantil.
A circulação dessas obras preventivas foi ganhando mais espaço após durante o
século XIV no meio das elites mercantis urbanas, gerando um alto crescimento desse
591
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gênero da literatura médica e alterando o aspecto direcionado a um indivíduo em
particular. Era problemático o modelo das obras para cada um, pois o médico teria que
ser contratado para fazer a obra para o determinado paciente, tornando um modelo
limitado a essas pessoas nobres ou ilustres.
A partir do século XIV com o advento da peste bubônica a saúde se torna uma
publica utilitas. Termo utilizado por García-Ballester (2001, p.120) se referindo que a
saúde após o século XIV passou a ser um bem público, ou seja, de importância dos nobres,
clérigos, comerciantes entre outros para preservar a saúde ou buscar impedir as
enfermidades, que incluía a peste bubônica. Algumas medidas sanitárias foram tomadas
na região da Coroa de Aragão, como o controle de alimentos, carnes e peixes e limpeza
das ruas (GARCÍA-BALLESTER, 2001, p. 120-122). Após a peste de 1348, os
regimentos de saúde se tornaram ainda mais populares, pois há o aumento no interesse
em evitar a doença epidêmica, ainda mais levando em consideração a crença de que a
praga se espalhava pelo ar, que compunha a primeira coisa não natural que formava o
esqueleto dos regimentos de saúde.
Segundo García-Ballester (2001, p. 119 e 120) alguns fatores, como o aumento do
poder econômico dos mercadores e comerciantes, dos judeus e muçulmanos que viviam
no sudeste da Península Ibérica e também a peste do século XIV na Coroa de Aragão, fez
com que o desenvolvimento da ciência e medicina nessa região fosse grande, estimulando
a disseminação dos regimentos de saúde.
A presença muçulmana na região de Castela se tornou minoria a partir da
reconquista do território pelos cristãos (séculos XIII e XIV), empurrando os muçulmanos
para o sul, o que leva a um desuso da língua árabe em detrimento da língua vernácula
regional. O mesmo aconteceu de forma mais tardia na região de Aragão, em que houve
uma quantidade de muçulmanos considerável e uma permanência da língua árabe na área
médica por mais tempo.
Os judeus, ao que parece, exerceram papel de mantenedores dos escritos árabes,
tendo contato com as obras tanto nesta primeira língua quanto obras cristãs em latim e
disseminando em seus núcleos, mas não se restringindo a prática médica apenas em suas
comunidades, mas também às comunidades cristãs. Essa prática itinerante dos médicos
judeus pode ser vista como integrante dos novos aspectos da medicina, ocasionando numa
preservação de obras em árabe e na utilização dessa língua como meio de comunicação.
Com toda essa capacidade mantida pela comunidade judaica, com circulação de obras
médicas árabes dentro desta comunidade, os colocaram como participantes do processo
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de criação intelectual do saber médico na Península Ibérica, não apenas como copiadores,
leitores e transmissores (GARCÍA-BALLESTER, 2001, p. 369 e 370). Dentro deste
cenário, a comunidade judaica fazia um papel itinerante da medicina, se deslocando entre
os núcleos cristãos e judaicos e desenvolvendo os próprios regimentos de saúde,
aplicando seus conhecimentos nos pacientes, traduzindo as obras para o hebraico, como
o Regimento de Saúde atribuído a Arnaldo de Vilanova.
Ao que parece, os médicos judeus possuíam prestígio até mesmo dentro das
comunidades cristãs e desempenharam um claro papel nas mudanças ocorridas nos
regimentos de saúde a partir do século XIII e XIV quando estes passam a se direcionarem
a um púbico maior. O que não parece claro são os reais motivos para que os regimentos
passassem por tais mudanças, surgindo algumas hipóteses possíveis. Podemos pensar
nessa mudança dos regimentos de saúde como um interesse de englobar o maior número
de pessoas em um controle de saúde, intensificado a partir de 1348, também podemos
pensar que o aumento do grupo mercantil resultou consequentemente o aumento do
interesse de prolongar a vida evitando as doenças. Também podemos pensar no interesse
de lucro médico que se intensificava com mais pessoas interessadas em adquirir
exemplares de regimentos de saúde, já que antes só pessoas das elites adquiriam um para
si e apenas este cliente poderia usar. Dentro desses aspectos de difusão de obras
científicas,

especificamente

as

médicas,

a

vernacularização

amplificou

essa

disseminação.
Da mesma maneira que as traduções foram importantes para o desenvolvimento
da medicina no ocidente latino, também foi importante para o desenvolvimento da
medicina islâmica. Em grande parte, o desenvolvimento da higiene nos territórios
hispânicos se deu pela presença das comunidades islâmicas na península, mas também
houve uma pequena parte da contribuição dos mosteiros beneditinos ocidentais que
também preservaram obras científicas e filosóficas clássicas. Alguns dos regimentos de
saúde que foram disseminados no ocidente

podemos perceber os padrões que os

caracterizam, por estarem embasados na teoria das coisas não naturais ( Peña y Firón2006,
p. 74, 86 a 95 ).
Começando pelo Regimen Sanitatis Salernitanum que é apresentado possuindo
duzentas e quarenta versões, o que mostra uma grande popularidade da obra. Também
não estava totalmente direcionado a preservação da saúde, possuindo matérias de
farmacologia, anatomia, fisiologia e patologia, sendo, possivelmente, a obra médica
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medieval mais conhecida. A obra De conservanda sanitate de Johannes de Toledo595 é
apresentada como uma das obras de regimento de saúde mais antigas escritas em latim.
Seu conteúdo apresenta os componentes da teoria das coisas não naturais galênica, como
os alimentos, frutas, verduras e legumes, vinho, o sono, água, ar, purgantes, sangrias,
banho e estava direcionada aos pacientes com a compleição de bílis amarela. Summa
conservationis et curationis de Guillerme de Saliceto596, dividida em cinco livros e na
introdução se fala da utilização das seis coisas não naturais, citando Hipócrates, Galeno,
Razes e Avicena, o que parece ser, também, muito comum nos regimentos de saúde a
citação dessas autoridades do saber médico, também citados na obra do dominicano
Vicente de Beauvais (1190-1264), em sua obra Speculum doctrinale de 1250,
especificamente os livros XII a XIV que tratam da medicina. A ideia de citar alguns destes
regimentos é mostrar suas características em comum, mostrando que se baseavam em
uma mesma teoria mas não a abarcavam ao todo, dedicavam-se a abordarem um aspecto
mais restrito, como direcionar uma obra a uma única compleição, mas também sendo
mais abrangentes englobando alguma doença e como evita-la.
É muito importante entender os aspectos formativos dos regimentos de saúde para
podermos identificá-los. Explicado a situação da Península Ibérica com a presença das
culturas diversas convivendo e alternando entre a estabilidade e instabilidade, paz e
conflito, que fez com que a disseminação das obras e suas traduções fossem possíveis.
É nesse cenário de assimilações científicas e literárias do mundo árabe que se
insere a obra Speculum al Joder, nosso principal objeto de estudo no mestrado, que pelas
suas características iniciais se insere no gênero dos regimentos de saúde, sendo um
manual de conselhos e receitas que estão relacionadas ao coito e tendo uma ligação
estreita com outra obra sobre o coito, o Liber Minor de Coitu, sem autor conhecido e
atribuído a escola de Salerno.
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TECENDO UMA PESQUISA: A QUESTÃO DA INNOVATIO NO
COMPÊNDIO DA ARTE MILITAR E NO SOBRE OS ASSUNTOS
MILITARES

Wendryll José Bento Tavares597
RESUMO: O presente texto é uma apresentação dos principais elementos constituintes
da pesquisa ora em andamento no Programa de Pós-Graduação da Faculdade de História
da Universidade Federal de Goiás. Partindo do paralelismo entre o ofício do historiador
e o ofício do tecelão, resumimos aqui o trajeto que começou no levantamento do problema
até a elaboração da hipótese central da presente pesquisa. Para tal, partilhamos de nossas
experiências dentro da campo da História Militar desde a fase do mestrado, apresentamos
nossas fontes documentais, o Compêndio da Arte Militar e o Sobre os Assuntos Militares,
defendemos certa metodologia de análise para essa tradição de textos, expomos os
principais conceitos mobilizados no presente trabalho e demonstramos a hipótese central
que sustenta a presente pesquisa. Com isso, esperamos não só publicizar de maneira
sintética alguns elementos da investigação ora em andamento, como também submetê-la
ao escrutínio dos leitores.
Palavras-chave: História Militar; Manuais Militares; Innouatio;

Uma pesquisa não necessariamente se desenvolve da maneira como foi
concebida inicialmente. A execução de um projeto pode (e tende) a modificar hipóteses,
objetivos e até mesmo as fontes documentais inicialmente arroladas para determinada
investigação. O caso que ora apresentamos, uma trajetória da pesquisa em
desenvolvimento durante nosso doutoramento até o momento, segue exatamente essa
lógica. É o processo de formação de uma investigação a partir de acidentes, desvios, mas,
sobretudo, de fabricação de um produto (ainda não acabado). Se é verdade, como apontou
Durval Muniz Albuquerque Júnior em O Tecelão dos Tempos, que o trabalho do
historiador possui muitas analogias com o trabalho artesanal (2019: 28), podemos dizer
que o presente texto é uma exposição desse tecido ainda em fiação para o escrutínio de
outros e outras tecelões.
Os primeiros fios da tessitura se deram ainda durante a pesquisa que resultou
na dissertação defendida no ano de 2014 e intitulada A defesa de um modo romano de
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lutar: Vegécio e a construção de identidades na Epitoma Rei Militaris (TAVARES,
2014). Partindo de uma crítica realizada por outros historiadores ao “modelo ocidental de
guerra”, defendido por Victor Davis Hanson, buscamos perceber contradições entre as
ideias preconizadas pelo historiador estadunidense e as fontes da história militar antiga.
Após um procedimento heurístico, acabamos por selecionar como documento principal
para tal confrontação o Compêndio da Arte Militar, um manual militar escrito, a priori,
entre o final do século IV e início do século V d.C. A partir do encontro entre fonte e
historiografia, pudemos reafirmar a crítica recorrente à inviabilidade de pensar em um
grande modelo teórico que abarcasse todas as fontes militares antigas. Todavia, era
possível perceber que nas fontes, individualmente, existiam modelos identitários bastante
específicos para se pensar os contextos de produção dessas obras. Portanto, boa parte de
nosso exercício de tecelão durante a produção da dissertação foi o de identificar alguns
desses constructos identitários levantados por Vegécio em seu manual militar.
Identificamos, durante a fase da leitura da historiografia sobre o tema e da
crítica de fontes, diversas possibilidades para futuras problematizações a respeito da
análise do Compêndio da Arte Militar e outros manuais militares. No entanto, em nosso
próximo estágio de pesquisa, resolvemos expandir um pouco a tipologia dos documentos
a serem analisados. Começamos, então, a prospectar outras possibilidades para pensar o
contexto político-militar da segunda metade do século IV d.C., como, por exemplo, as
obras de historiadores tardo-antigos, como Amiano Marcelino, Zósimo, Paulo Orósio e
Jordanes. Da leitura desse conjunto de fontes e de uma produção contemporânea a
respeito da “guerra assimétrica” surgiu o projeto de doutorado “Qui desiderat pacem
praeparat bellum: guerra assimétrica e construção de identidades no exército romano
durante a Antiguidade Tardia (376-410 d.C.)”. O objetivo geral de tal projeto foi
enunciado assim: analisar a reconfiguração militar romana após as grandes derrotas da
segunda metade do século IV, a partir da perspectiva da assimetria militar e do conceito
de identidades. A guerra assimétrica, ou seja, um termo contemporâneo criado para pensar
conflitos entre rivais de capacidades e características militares completamente diferentes
talvez pudesse ser observável ao se comparar os relatos acerca dos exércitos romanos e
“bárbaros” e talvez fosse possível observar até mesmo identidades militares
completamente diferentes naquele contexto.
O problema é que, às vezes, a confrontação das hipóteses com a
documentação não se mostra frutífera e foi isso o que aconteceu. A hipótese central que
havíamos estabelecido era a de que a proposta de reforma militar defendida por Vegécio
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no Compêndio da Arte Militar, baseada na assimilação de virtudes por parte dos jovens
durante o treinamento e a convivência dentro do grupo militar, era reflexo das mudanças
militares ocorridas na segunda metade do século IV e se mostrava bem característica da
guerra assimétrica, já que a maneira formal de lutar contra os bárbaros não se mostrava
muito efetiva e a absorção desses grupos se tornava uma importante estratégia de defesa,
como podemos vislumbrar na leitura de várias fontes escritas no referido recorte histórico,
a exemplo das Histórias de Amiano Marcelino e da Nova História de Zósimo. Não
existia, de fato, uma maneira especificamente romana de lutar em contraposição a táticas
e estratégias “bárbaras” de conduzir eventos bélicos. As ações de Juliano na Gália entre
355 e 360 d.C. e a vitória dos exércitos conduzidos por lideranças godas na famosa
Batalha de Adrianópolis de 376 d.C. são dois exemplos da inviabilidade dessa
possibilidade. A partir daquele momento, portanto, tivemos de abandonar tal tessitura,
mas não sem aproveitar fios que já haviam sido trabalhados.
Se essa hipótese não se sustentava, começamos a buscar outras possibilidades.
Havíamos, durante o mestrado, levantado questões a respeito da mobilização temporal
efetuada por Vegécio no Compêndio da Arte Militar. Uma pergunta que achávamos muito
importante, mas que não nos propomos a responder durante o mestrado foi: como a
relação passado, presente e futuro se dava em um texto técnico-militar? Esse fio
secundário da pesquisa anterior se mostrava convidativo em um momento que nos
encontrávamos em um cenário de indefinição. Essa pergunta havia sido concebida pela
primeira vez após a leitura de duas obras: Giving up the Gun: Japan’s reversion to the
Sword, 1543-1879 de Noel Perrin (1979) e Soldiers and Ghosts de John E. Lendon (2005).
Por mais discrepantes que esses dois trabalhos pareçam, no fundo eles partem
exatamente da questão da relação entre a inovação militar e as relações entre passado,
presente e futuro construídas em diversas sociedades. Claro, é preciso lembrar que Perrin
pensou tal questão no estudo do Japão entre os séculos XVI e XIX, enquanto Lendon o
fez estudando toda a história da Antiguidade Clássica (do passado heroico presente na
Ilíada à expedição de Juliano na Pérsia em 363 d.C.). Perrin analisa o processo pelo qual
um “país civilizado, possuidor de alta tecnologia, voluntariamente escolheu abandonar
um armamento militar avançado e retornar a um mais primitivo” (PERRIN, 1979: IX). O
pesquisador mostra como a inovação militar não é um caminho sem retorno ao futuro e
defende a tese de que o Japão Tokugawa praticou, no campo militar, um controle seletivo,
que “parou o desenvolvimento de armas – de fato, caminhou para trás -, ao mesmo tempo
em que avançou em dezenas de outros campos” (PERRIN, 1979: 79). A ideia de que as
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mudanças tecnológicas militares não estão determinadas a um futuro de novidades nos
pareceu extremamente interessante, embora, a princípio, fosse algo tão distante de nossa
prática historiográfica que sequer citamos esse livro em nossa bibliografia para produção
da Dissertação de Mestrado.
Por outro lado, o trabalho de Lendon nos foi de grande serventia naquela
pesquisa. A questão essencial apresentada pelo pesquisador estadunidense na obra é a de
pensar as inovações tecnológicas militares entre gregos e romanos. Um trecho específico
nos chamou bastante atenção na análise do historiador, quando ele tratou da inovação,
empréstimo e adaptação dos métodos militares na Antiguidade Clássica e citou Vegécio.
Segundo ele: “a maior parte dos escritos militares técnicos da Antiguidade que
sobreviveram olha não para o futuro ou para os métodos contemporâneos, mas em direção
ao passado [...]” (LENDON, 2005: 11). A inovação entre esses autores não era buscar o
novo, mas sim “tentar recriar o que foi feito antes” (LENDON, 2005: 11). A palavra
antiga que melhor caracterizaria esse processo seria aemulatio, definida como uma
emulação competitiva, dentro de um processo em que “escritores contemporâneos leem
seus reverenciados autores mais antigos e exercitam sua criatividade em fazer a mesma
coisa melhor” (LENDON, 2005: 314). Ou seja, a inovação entre os antigos, segundo
Lendon, não viria pela construção do inédito, mas sim pela reconstrução do conhecido.
Sintoma disso é que o verbo latino innouo e o substantivo innouatio possuem
significações que remetem, segundo o Oxford Latin Dictionary, tanto a produção de uma
inovação quanto à restauração (OXFORD LATIN DICTIONARY, 1968: 916). Essas
leituras possibilitaram que propuséssemos uma nova leitura dos manuais militares,
centrada, a partir de então, nos aspectos da mobilização do tempo presentes nesse tipo de
documento.
Aplicar tal questionamento ao Compêndio da Arte Militar se mostrou muito
frutífero. Todavia, é preciso lembrar que o projeto que estávamos executando era de nível
de doutorado e, portanto, acreditávamos que precisamos de um aporte documental um
pouco mais amplo. Diante disso, empreendemos um esforço para selecionar outras fontes
que se mostrassem aptas a serem comparadas à obra de Vegécio. Ora, tal autor escreveu
um manual militar datado entre os séculos IV e V d.C., logo, se encontrássemos outros
documentos com características tipológicas semelhantes, teríamos uma boa possibilidade
de produzir um trabalho interessante.
Durante a pesquisa realizada durante o período do mestrado encontramos um
documento intitulado Sobre os Assuntos Militares de autoria anônima. É interessante
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notar que a maioria dos estudiosos dessa obra a dataram no período histórico da segunda
metade do século IV d.C., o que a colocava no mesmo contexto de produção do manual
produzido por Vegécio. Como lembra Marc Bloch, no clássico Apologia da História ou
o Ofício do Historiador, ao tratar da transmissão dos testemunhos:
entre as causas que fazem o sucesso ou o fracasso da caça aos
documentos e os motivos que tornam esses documentos desejáveis,
nada há, em geral, de comum: é o elemento irracional, impossível de
eliminar, que confere a nossas pesquisas um pouco desse trágico
interior em que tantas obras do espírito veem talvez, com seus limites,
uma das razões secretas de sua sedução (2001: 86).

Nesse caso, o acaso que acompanha o ofício do historiador nos ajudou.
Havíamos encontrado duas obras com características tipológicas semelhantes e que foram
produzidas, possivelmente, dentro do mesmo contexto histórico. Ou seja, teríamos assim
matérias primas para nossa tessitura de procedência e aspectos semelhantes. Quais seriam
essas características? E qual seria esse contexto?
Começando pela segunda pergunta, é preciso conhecer o contexto histórico
de produção das duas obras. Em nosso trabalho em andamento já defendemos, quando se
trata da obra Sobre os Assuntos Militares, uma datação do texto nos anos 380 d.C. Essa
proposta nasceu da leitura de diversos comentadores desse manual em consonância com
a análise textual do documento. Defendida por Gelênio ainda no século XVI d.C., mas
sem contar com muitos adeptos até a segunda metade do século XX, tal datação tem
ganhado adeptos, dos quais o mais famoso é N. P. Milner (1991: 129-141). Como parte
de nossa proposta de análise, refinamos ainda mais e circunscrevemos a produção do texto
aos anos de 384 e 387 d.C. e seu endereçamento a Teodósio I, recorte em que é possível
identificar várias passagens do texto tendo certa consonância com os fatos. Quando se
trata do Compêndio da Arte Militar, também fizemos esse esforço e acabamos por datar
a obra, seguindo analistas como Milner, P. Richardot e João Gouveia Monteiro, durante
o governo de Teodósio I. De nossa parte, defendemos que o documento foi escrito entre
384 e 388 d.C.
Como salta aos olhos, em nossa leitura os dois documentos foram escritos
contemporaneamente e foram dedicados ao mesmo imperador. Mas a pergunta que surge
é: por que tal contexto seria frutífero para a produção de manuais militares? Em nossa
opinião, a resposta está nos acontecimentos político-militares que atingiram um momento
crítico entre os anos de 376 e 382 d.C., anos entre a invasão goda do Império Romano a
partir do Rio Danúbio e o foedus celebrado entre os romanos e seus inimigos. Se esses
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anos foram momentos de muita entropia, por outro lado, é possível circunscrevê-los ao
contexto entre a ascensão de Juliano ao posto de caesar, 355 d.C., e a morte de Teodósio
I, 395 d.C. Isso porque o governo do Juliano inaugura, após uma série de pequenas
vitórias militares na Gália, uma série de dificuldades militares, que não só levaram à
derrota na Pérsia, como também à morte do imperador e o encerramento da Dinastia
Constantiniana. Já o período de ascensão, consolidação e morte de Teodósio I e a
transmissão do poder para seus dois filhos, Honório e Arcádio, sinalizou a resolução de
problemas político-militares sensíveis ao Império Romano, como a guerra contra os
godos e as duas usurpações, além do início da Dinastia Teodosiana, que duraria até
meados do século V d.C. Portanto, dentro desse contexto e da historiografia do período
que buscamos nos inserir.
Caminhando para responder a primeira pergunta, é preciso apontar algumas
linhas gerais a respeito do que entendemos por manuais militares. Quando se fala sobre
autores que escreveram sobre a guerra e sobre o exército romano, existem diferentes
classificações para enquadrá-los. Dois autores que exemplificam essa variabilidade de
classificações são João Gouveia Monteiro (2009: 19), que os divide em três grupos, e
David Paniagua Aguilar (2010: 204), que os divide em dois. No entanto, o que ambos
concordam, assim como outros pesquisadores, a exemplo de Marco Formisano (2010) e
David Whitehead (2008), é de que é possível falar que, segundo esse último, “mesmo na
Antiguidade alguns escritores eram percebidos (e categorizados) como mais militares que
outros” (WHITEHEAD, 2008: 139). Ou seja, existiam textos que se voltavam
exclusivamente para as questões militares. Nesse ponto, podemos afirmar que a quase
consensualidade dos pesquisadores defende a existência de um conjunto de textos que
podem ser chamados de tratados militares, manuais militares, literatura técnico-militar,
literatura didático-militar ou mesmo literatura militar na Antiguidade.
Podemos dizer que os manuais militares são textos que, tal como demonstra
Brian Campbell em Teach yourself how to be a general, “se enquadram na tradição da
literatura didática na Antiguidade” (CAMPBELL, 1987, p. 13). Ou seja, são textos que
se enquadram dentro da busca de uma utilidade extra-textual, ou seja, que almejavam a
utilitas e cumpriam certos critérios tipológicos gerais, tais como a concisão,
impessoalidade e exatidão. O que diferencia, no entanto, um manual militar de outros
textos de literatura técnica (também chamada de literatura técnico-científica e literatura
didática) é que o tema central de um manual militar é, evidentemente, militar. Do
recrutamento de homens até as consequências de uma vitória, tudo que envolve a
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atividade bélica pode ser tema dos manuais militares. Ir além disso e apontar a existência
de um gênero único ou vários gêneros relacionados já começa a apontar um cenário
nebuloso.
A existência de profundas discordâncias sobre a classificação dos manuais
militares dentro de um gênero específico ou um conjunto de gêneros é corporificada nas
divergências entre os modelos apresentados não só por Paniagua Aguilar e Whitehead,
mas também em autores como Eric McGeer (2008) e Campbell (1987). O primeiro
acredita que tais textos formavam, de fato, um gênero específico enquanto para o
segundo, esse seria um “O corpus de tratados militares antigos, que os bizantinos
herdaram e preservaram, pode ser dividido em diversos gêneros tratando da guerra em
seus vários aspectos” (WHITEHEAD, 2008: 907).
Quem oferece uma saída para essa questão é Conor Whately. Partindo da
leitura de Whitehead e outros estudiosos do tema, o historiador canadense defende que
“embora aqueles trabalhos falem sobre a guerra, nem todos eles cobrem os mesmos
aspectos” (WHATELY, 2015: 252). Para ele, não seria possível aventar uma classificação
dessas obras dentro de grupos específicos porque haveria até mesmo “a falta de definições
antigas” (WHATELY, 2015: 251). Essas palavras nos parecem interessantes, já que até
agora estivemos às voltas com as tentativas de classificação por vários pesquisadores que
se mostram bastante heterogêneas. O que percebemos é que as diversas formas de
classificar e delimitar as obras consideradas manuais militares mais enfraquecem do que
realmente ajudam na busca de qualquer entendimento mais profundo acerca da
delimitação desse tipo de fonte. Além disso, é claramente perceptível que as diferentes
classificações dependem mais das obras analisadas e das subjetividades dos propositores
delas do que da materialidade das fontes.
É lembrar, todavia, que é possível apontar com certa segurança a existência
de uma tradição de escrita de manuais militares na Antiguidade entre os gregos e os
romanos. Iniciada com Eneias, o Tático, é possível elencar trabalhos atribuídos a
Xenofonte, Filo de Bizâncio, Bíton de Pérgamo, Asclepiodoto, o Filósofo, Ateneu, o
Mecânico, Herão de Alexandria, Onassandro, Frontino, Apolodoro de Damasco, Eliano,
o Tático, Polieno, Pseudo-Higino, Arriano, Vegécio e o autor anônimo do Sobre os
Assuntos Militares. Logo, se é difícil estabelecer uma definição única do que seja um
manual militar, ao constatarmos a existência de toda essa tradição, por outro lado, não se
pode ficar imobilizado e por isso é importante propor possibilidades de análise para esse
conjunto de fontes.
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Nesse sentido, o trabalho de Conor Whately, The genre and purpose of
Military Manuals in Late Antiquity, mostra-se extremamente relevante. Segundo sua
proposta: “o que eu escolhi fazer foi ler os manuais, do prático ao teórico, como artefatos
culturais e não como meios de reconstruir a própria guerra” (WHATELY, 2018: 261). Para
ele, os manuais militares oferecem importantes informações a respeito de como os
homens da Antiguidade Tardia pensavam, o que nos permite “enfrentar algumas questões
significativas nos estudos tardo-antigo, além da história militar” (WHATELY, 2018: 261).
A pergunta que emerge é: se tais documentos oferecem um conjunto de respostas
direcionadas às questões militares, é válido levantar outras perguntas e buscar respostas
que não sejam diretamente relacionadas à temática militar? Em nossa opinião, sim. Como
artefato cultural, o manual militar é produto de determinada cultura, entendida por
Clifford Geertz em A Interpretação das Culturas como o conjunto de “teias de significado
que ele mesmo [o homem] teceu” (GEERTZ, 2008: 04). Portanto, é possível, a partir
desses manuais, encontrar os fios culturais dos autores dos textos que eles exteriorizam
em suas obras.
Aqui voltamos a Lendon e Perrin. Como os trabalhos desses dois
pesquisadores nos mostram, a maneira como as sociedades interpretam a questão da
inovação militar não é fixa. Nosso objetivo se tornou, a partir de então, realizar uma
análise comparativa dos dois manuais militares e perceber como seus autores pensavam
elementos para uma reforma militar na segunda metade do século IV d.C. a partir da
mobilização do passado, presente e futuro. Uma primeira hipótese surgida era de que
havia certa consonância na maneira como as duas obras representavam o passado,
situavam-se no presente e construíam projetos para o futuro. No entanto, como toda
pesquisa é uma grande caixa de surpresas, logo nas primeiras leituras, isso se mostrou
infrutífero e impossível de provar. As propostas eram completamente diferentes e, na
verdade, eram contraditórias entre si. Enquanto Vegécio construía uma idealização do
passado e buscava retomar aquilo que ele considerava as boas práticas anteriores, o
Anônimo simplesmente criticava o que havia sido feito anteriormente e propunha
soluções que iam da diminuição do aparato estatal romano à fabricação de novos
armamentos. Ou seja, ao voltar a Lendon, entendemos o motivo da afirmação dele deixar
bem claro que a questão da aemulatio estar presente na maior parte dos trabalhos técnicos
antigos. Enfim, o autor do Sobre os Assuntos Militares nos parecia um completo estranho
dentro daquele cenário de leituras que havíamos feito em que a ideia de aemulatio e a
retomada do passado eram traços fundamentais do pensamento militar antigo.
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Se essa primeira hipótese se mostrava infundada, os motivos para ela não se
verificar precisavam ser investigados. Ou seja, deveríamos estudar, a partir daquele
momento, como as duas propostas eram diferentes e quais as questões históricas
subjacentes a essa diferenciação. A pergunta inicial seria mantida, mas seria necessário
acrescentar um outro também fundamental: como e por que os autores do Compêndio da
Arte Militar e do Sobres os Assuntos Militares produziram respostas tão diferentes aos
problemas bélicos que compartilhavam?
Diante das duas problemáticas articuladas, mobilizamos novamente tanto a
documentação, quanto a historiografia especializada no período. Além disso, era preciso
buscar os aportes teóricos e metodológicos que nos ajudassem a encontrar uma resposta
aos problemas e formular hipóteses que os explicassem. Como os autores das duas
principais fontes analisadas na pesquisa interpretaram de maneira diversa o passado em
um determinado presente e formularam projetos diferentes, parecia-nos lógico estudar
autores que problematizaram a questão do tempo. Três autores foram fundamentais:
Norbert Elias, Reinhart Koselleck e François Hartog. O primeiro nos lembra que:
para se orientar, os homens servem-se menos do que qualquer outra
espécie de reações inatas e, mais do que qualquer outra, utilizam
percepções marcadas pela aprendizagem e pela experiência, tanto a dos
indivíduos quanto a acumulada pelo longo suceder das gerações
(ELIAS, 1998: 33).

Ora, era possível então que as respostas fornecidas por Vegécio e pelo
Anônimo fossem diferentes porque as experiências acumuladas por eles e neles fossem
diferentes. Eles, talvez, tivessem chegado a conclusões diferentes porque tinham visões
diferentes do que estava ocorrendo ao seu redor. Aqui é que as concepções do historiador
das ideias Reinhart Koselleck começaram a se tornar importantes para o presente trabalho.
Isso porque em Futuro Passado, o autor alemão define experiência como o “passado
atual, aquele no qual acontecimentos foram incorporados e podem ser lembrados”
(KOSELLECK, 2006: 309). Se podemos entender a experiência como o passado atual,
talvez fosse possível buscar entender como o passado era recebido de maneiras diferentes
pelos dois autores. Além disso, é preciso lembrar de uma outra categoria fundamental
presente na mesma obra: a expectativa. Essa seria “o futuro presente, voltado para o
ainda-não, para o não experimentado, para o que apenas pode ser previsto”
(KOSELLECK, 2006: 310). Se os “espaços de experiência” dos dois autores era diferente
(as maneiras pelas quais eles recebiam o passado), os “horizontes de expectativa” (suas
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projeções de futuro) apresentados por eles em suas obras também eram completamente
diversos.
Já havíamos encontrado pistas para a interpretação para elaborarmos
respostas para a problemática proposta, todavia, acreditamos que ainda faltava uma noção
que pudesse refinar nossa comparação das duas obras. Quem nos forneceu a saída para
essa dificuldade foi o historiador francês François Hartog e sua noção de Regimes de
Historicidade. O próprio Hartog, ao diferenciar a nomenclatura “épocas de regimes de
historicidade”, em Time, History and the Writing of History, aponta que esses últimos são:
Entendidos como uma expressão da experiência temporal, regimes não
marcam meramente o tempo de forma neutra, mas antes organizam o
passado como uma sequência de estruturas. Trata-se de um
enquadramento acadêmico da experiência (Erfahrung) do tempo, que,
em contrapartida, conforma nossos modos de discorrer acerca e de
vivenciar nosso próprio tempo. Abre a possibilidade de e também
circunscreve um espaço para obrar e pensar. Dota de um ritmo a marca
do tempo, e representa, como se o fosse, uma ‘ordem’ do tempo, à qual
pode-se subscrever ou, ao contrário, e o que ocorre na maioria das
vezes, tentar evadir-se, buscando elaborar alguma alternativa
(HARTOG, 1996: 96).

Em outra obra importante, Regimes de Historicidade: presentismo e
experiências do tempo, Hartog fornece-nos uma outra chave interpretativa para pensar as
diferenças entre os dois manuais militares. Ao tratar das ordens do tempo e de como se
deu a passagens do futurismo para o presentismo, o historiador francês separa um tópico
para tratar das “brechas” (HARTOG, 2013: 19- 26). Datando um ponto culminante em
1989, ele traça um cenário em que era possível perceber fendas abertas no regime de
historicidade moderno décadas antes, ou mesmo rachaduras do tempo, percebidas, por
exemplo, em autores como Hanna Arendt. Ora, se a passagem de um regime de
historicidade a outro não acontece de forma repentina, é possível que indícios de brechas
e rachaduras sejam identificados muito antes de qualquer mudança significativa. Ou seja,
a relação passado, presente e futuro começa a mostrar fragilidades dentro do próprio
regime de historicidade e essas podem ser superadas ou levar mesmo a uma ruptura.
Diante disso, as diferenças a respeito das maneiras como Vegécio e o autor
anônimo do Sobre os Assuntos Militares mobilizaram o passado no presente para propor
um futuro podem ser explicadas a partir dessa ideia de brecha no regime de historicidade.
Diante dessa possibilidade, elaboramos a seguinte hipótese central: as ideias de reforma
militar (innouationes) presentes tanto no Compêndio da Arte Militar quanto no Sobre os
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Assuntos Militares são indícios das disputas político-militares existentes entre grupos de
origens geográficas e sociais completamente diferentes dentro do Império Romano, das
ameaças militares sofridas (simbolizadas nas invasões godas) e tomam tais proporções
que até mesmo as relações passado, presente e futuro se tornam contraditórias entre as
propostas, o que evidencia uma brecha no regime de historicidade antigo.
Em síntese, o que (pretendíamos na construção do projeto e) pretendemos
com a investigação ora em andamento é analisar de maneira mais detida dois manuais
militares produzidos na segunda metade do século IV d.C. a partir da mobilização que os
autores dos dois documentos estabeleceram entre passado, presente e futuro. Trata-se de
pensar como um cenário de crise representado pelas diversas derrotas romanas e vitórias
godas foi capaz de expor diferenças não só sociais e políticas, mas também uma brecha
no regime de historicidade antigo. Essas são, enfim, as linhas gerais de nosso trabalho de
tessitura que colocamos ao escrutínio do leitor.
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FERNANDO DE AZEVEDO, REFLEXÕES SOBRE O USO DO
CONHECIMENTO HISTÓRICO: UM TIPO DE HISTÓRIA

Wilson de Sousa Gomes598
RESUMO: O texto apresenta linhas gerais de uma pesquisa em desenvolvimento. Narra
o uso do conhecimento histórico em um homem de notável gênio, o sociólogo Fernando
de Azevedo. Dá ênfase a obra: “A Cultura Brasileira” produzida em 1943 [1944]599,
(1963)600 e (2010)601. Nesse sentido, se o conhecimento histórico tem a função
interpretativa e orientadora602, por ser uma forma de reescrita das condições de vida dos
homens quando essas sofrem transformações603, privilegiamos problemas inerentes as
formas de representação do passado em que a história é o suporte de percepção da
experiência temporal. Por via das proposições explicativas, descritivas e interpretativas
do tempo desenvolvidas por Azevedo, o objetivo é compreender o tipo de história que o
autor produz. A metodologia empregada é a análise bibliográfica. Na defesa de que o
livro em tela é uma forma de reconstrução do passado linguisticamente concretizado,
trabalhamos com a ideia de que o autor ao mesmo tempo que traduzia o tempo, externava
as carências temporais do seu presente. Investigar esses elementos é uma forma de
compreender como um autor cria e dá sentido ao tempo e as coisas da vida, em uma
síntese que caracteriza o Brasil e sua cultura.
Palavras – Chave: Cultura Brasileira; Fernando de Azevedo; História; Sentido.
Na busca por construir uma história dos “homens no tempo”, como sugere Marc
Bloch (1972), a pesquisa se propôs a interpretar um objeto de caráter historiográfico. Tal
ação é uma experiência desafiadora, pois, lida com uma produção que é passível de várias
análises, focos epistemológicos, tratamentos metodológicos e concepções teóricas. Nesse
sentido, o trabalho é um esforço de reflexão que quer cooperar com as discussões de
cunho multidisciplinar. Tornando-se inovador, busca contribuir como o conhecimento e
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promover o debate aberto entre a história e as Ciências Humanas 604. Para percorrer esse
caminho, historicizei a fonte e os direcionamentos temporais possuidores de qualidade
histórica orientativa. Destacando a vivacidade historiadora de Fernando de Azevedo, um
dos grandes pensadores da cultura intelectual, problematizei sua síntese histórica
sociológica sobre a cultura brasileira.
Seguindo esses apontamentos, encontro na produção de Fernando de Azevedo
critérios de orientação e um modelo explicativo. O autor reconstrói historicamente a
formação da sociedade brasileira ao mesmo tempo que cria sentido e dá sentido à ordem
temporal. Dito de outra forma, ao longo do texto e na interpretação da fonte,
direcionamentos nosso esforço intelectual para aprender os processos temporais,
possuidores de qualidade histórica orientativa desenvolvida pelo intelectual em questão.
Percebo que o mesmo apresenta processos de mudança e transformação como fatores que
possibilitam a ligação do passado, com o presente em perspectivas de pensar o futuro.
Recuperar o passado, avaliar o presente e desenvolver aspirações futuras, tinha no autor
o significado de rompimento, superação dos males de origem em desejo de evolução, de
progresso.
Com essas palavras iniciais, quero demarcar que a investigação explora a
compreensão histórica de Fernando de Azevedo sobre o Brasil. Ao reforçar esse ponto, é
preciso ter em mente que lido com um intelectual que representa o mais alto significado
da inteligência e cultura nacional. Entendido como um homem de compromisso
intelectivo e científico, atraiu diversos olhares; seja no campo da educação, da sociologia,
da psicologia, Letras, Antropologia, Culturas e Identidades Brasileiras e outras605.
Trazendo-o para o campo da História, observo que as reconstruções do passado
apresentadas pelo autor, possuíam por “finalidade primordial”, a “melhor compreensão
do presente” como forma de dar respostas as carências de orientação demandadas
(PILETTE, 1994: 181 a 184).
Preocupado em entender o seu tempo, estabeleceu uma larga investigação sobre a
cultura nacional. Para tal feito, usou do conhecimento histórico para identificar os
aspectos significativos e representativos da realidade nacional.
604
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compreender a cultura brasileira, Fernando de Azevedo tem suas carências temporais
resolvidas quando as perspectivas orientadoras da experiencia passada, dão suporte para
o seu pensamento. Em outras palavras, entender a realidade passada que se fazia influente
no presente, constituía sua estratégia não só para pensar a realidade, com também para
agir nela. Nisso, o autor objetivou compreender seu contexto por via de uma leitura
histórica, oferecendo uma interpretação do Brasil aos brasileiros, objetivava reformar os
aspectos identitários. Para ele, tal fator exerceria a função de orientação do sujeito no
tempo e com o tempo. A meu ver, sua interpretação da cultura do Brasil, exercia a função
de orientação existencial. Logo, revelar o país se constituía como uma forma de dar e
criar sentido ao mundo e a vida.
É importante tocar nesse nos fatores, são pontos que estão desenvolvido na tese e
nos ocupamos. Com isso, quero deixar claro ao leitor, que investigar a compreensão
histórica de Fernando de Azevedo sobre o Brasil, é tratar do uso que ele faz do
conhecimento histórico. Em um tipo de história sobre o país, se ocupa em definir a cultura
brasileira. O pensador acreditava que reconstruir a história da cultura seria uma forma de
melhor entender o presente. Em outras palavras, entender encontrar na formação nacional
os caminhos e/ou causas que resultaram o seu presente. Com o objetivo de entender a
nossa formação cultural, usou da expressão: a cultura brasileira, que dá título do seu livro.
Essa caracterizava a nação do seu começo a sua atualidade em início dos anos de 1940.
Fernando de Azevedo, na preocupação com o seu presente, aplicou suas forças
intelectuais na busca por respostas que qualificassem o país. Nisso, lançou uma
concepção nacionalista e universalista para estudar a cultura do Brasil.
Com essa descrição, o nosso esforço investigativo tem a tarefa de afirmar que o
livro de Fernando de Azevedo é um produto resultante de processos linguísticos e
interpretativos do processo temporal, que visou a construção do sentido da cultura
nacional. Se interpretar é uma constante dos homens, a obra: “A Cultura Brasileira” de
1943, enquanto descrição e explicação da cultura brasileira, opera e concretiza uma ação
prática e teórica, a busca de consciência histórico – sociológica da vida cultural de uma
sociedade, nesse caso, a sociedade brasileira (RÜSEN, 1994: 09 a 19).
Como um “homem de pensamento, com múltiplos interesses intelectuais, para
quem nada do que é humano era estranho”, em raro exemplo, gostava da
“responsabilidade intelectual”. Fernando de Azevedo fora um homem que dedicou a vida
ao conhecimento, a ciência e a cultura. Logo, ao me defrontar com a obra: “A Cultura
Brasileira”, um livro de “consulta obrigatória para quem deseja conhecer a evolução da
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cultura nacional, em todos os seus aspectos”; percebi critérios orientativos e modelos
explicativos que poderiam ser explorados. A obra expressa o caráter histórico, cultural e
social do país, porquê a formação histórica é um dos fatores de explicação da constituição
social. Com isso, a problematização da articulação da experiência com a interpretação
temporal, é uma forma de entender como o autor enfrentou questões do passado e
formulou perspectivas sobre o Brasil (PILETTE, 1994: 182 e 183).
Como Fernando de Azevedo lidou com o tempo em perspectiva de evolução e
progresso, explorar esses elementos é compreender os direcionamentos temporais
orientadores dos homens no tempo. É importante salientar que o autor em sua análise e
interpretação da cultura brasileira, condenou “qualquer preponderância do econômico
sobre o político”. Defendeu, sim, “à necessidade de se recolher da melhor tradição
filosófica e romântica”, o pleno sentido humano. Enquanto homem de “espírito aberto,
acolhedor de orientações distintas” e as vezes “contrastante”, pode ser entendido como
um espírito de elevada compreensão da cultura da nação. Um pensador indispensável na
“distinção de nossos problemas fundamentais, ou na reconstituição histórica” da nossa
cultura”. Enquanto sociólogo foi fiel a uma “visão global dos fenômenos sociais”. Não
teve crença em “leis imanentes do desenvolvimento histórico”, soube com engenho e arte,
compor “os resultados das análises particulares, tendo sempre a evolução do passado
como ponto de referência ao entendimento do presente (REALE, 1984: 66 e 68).
Não se furtando às discussões sobre o Brasil, carente de critérios orientadores,
buscou na experiência do passado respostas para seu impulso existencial. Entendo que o
estudo da evolução histórica, fornece a chave para as questões do desenvolvimento e
progresso da cultura, construiu uma obra que recompõe a história da cultura do país.
Trabalhou com a ideia de consenso, queria evitar ou mesmo, não entrar nas polemicas,
objetivou criar uma unidade de pensamento. Tratou dos fatores da cultura brasileira com
a ideia de que o caráter e a identidade nacional, só podem ser apreendidos se “apoiada
por sua vez numa interpretação de sua história”. O uso da história como elemento
explicativo, torna-se uma perspectiva orientadora e compreensiva da “nossa existência
presente e de nossas possibilidades futuras” (VALLE, 2020: 233).
Com isso, nas proposições de Fernando de Azevedo, no seu livro em questão, é
defendido que somente uma síntese seria capaz de não se perder nas individualidades e
particularidades, ligando o singular ao todo. Os estudos de detalhe sobre o Brasil, seja por
seu excesso ou falta, perdiam de vista um fator fundamental: a possibilidade de unidade
cultural. Segundo o autor, ao se concentrar no essencial, seria possível perceber o ponto
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comum entre os pensadores. Para o sociólogo dobrado de historiador, a ideia de mudança
era algo de comunhão entre os intérpretes do Brasil. Nesse ponto, a concordância como
forma que se expressa na vontade de mudança da história nacional, revelaria o desejo e o
interesse em orientações que produzissem sentido temporal para as formas de pensar e
agir no mundo (AZEVEDO, 2010: 13 a 16).
Em uma relação de saber para saber fazer, Fernando de Azevedo desenvolve
“harmoniosa composição do particular e do geral, do presente e do passado, num amplo
painel em que se combinam os tons sociológicos e históricos”. Oferece o país de corpo
inteiro aos brasileiros. Nisso, o livro: “A Cultura Brasileira”, carrega certo “sentido de
concretude e totalidade”. É reconhecível que existe certo exagero. E havendo “certo
exagero na ansiedade das visões globais”, latejam de modo implícito, uma “teoria da
cultura” que, condicionada por uma “teoria do homem”, comunica a crença que o
pensador possuía de ver os elementos particulares, me refiro aos nacionais; em fusão com
a tradição humana, os valores humanos e universais. Logo, ao enfrentar o passado, não
evitou os contrastes e confrontos, também, não “reduz[iu] o processo histórico a encontro
casual de tipos e modelos”. Manifestou uma leitura da cultura brasileira em que os
homens teriam que atuar no entendimento e melhoria da cultura, para poder viver um
novo sentido (REALE, 1984: 69).
Ao observar as ““constantes” que através das mutações históricas, revelam a
unidade essencial da fonte da qual os acontecimentos promanam”, o intérprete entende
que a cultura brasileira tem na cultura ocidental a sua unidade e sentido. Considerando
que “tais problemas não são postos explicitamente por Fernando de Azevedo, mas
latejam, implícitos, em toda a sua obra de historiador e sociólogo”, investigar essa relação
de sentido e unidade, nos coloca em contato direto com a visão de história e de mundo do
autor – o intérprete da cultura brasileira. “Se as carências de orientação no tempo são
dirigidas ao pensamento sobre o passado”, para então serem “requeridas [como] critérios
de sentido”, e regularem o “trato reflexivo dos homens com seu mundo e consigo
mesmo”; lida-se com significados e intenções formuladas em uma obra que traduz o agir
e o sofrer carregada de intenções e sentido de mudança (RÜSEN, 2001: 31).
De forma simples, posso dizer que Fernando de Azevedo está preocupado com os
problemas nacionais que, segundo ele, estariam no caráter nacional. Escrever para ter e
fornecer consciência sobre esse aspecto, seria uma relação ativa do autor para consigo
mesmo e com o mundo, um aspecto vital para poder viver com e no mundo (RÜSEN,
1994: 05). Em minha percepção, o autor produz um tipo de história que se aproxima do
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historicismo. Com um modelo de explicação genética de história, a sua obra é a
concretização da expressão linguística. Uma forma de expressão textual que diz muito de
como o pensador via o “direcionamento temporal”, ou seja, as permanências e mudanças.
O sociólogo, ao buscar enfrentar esses aspectos, centrou sua atenção em “processos de
mudança”, deu significado a expressão cultura brasileira para pensar a evolução e o
progresso. Entendendo que esses seriam eficazes para as transformações históricas
vivenciadas na cultura ocidental, pensou que os mesmos poderiam constituir ou ter
sentido em solo nacional.
Nesse processo, a ideia de consenso com vistas a unidade seria o horizonte de
expectativa capaz de superar as contradições em prol da perspectiva de mudança na
história. A construção de uma obra como expressão desse processo temporal é, a meu
ver, no caso de Fernando de Azevedo, a promoção de uma explicação acerca do tecido
histórico-social com critérios de orientação. O “sentido da interpretação genética da
experiência do tempo”, tem por meta a orientação temporal dos sujeitos históricos. Se
atribuir direção ao tempo, é buscar conscientização, o livro exprimiu a vontade do Brasil
e dos brasileiros em conhecer o caráter nacional. Ter e formar consciência sobre a cultura
brasileira, reforçaria a identidade. Com isso, explicar e descrever o passado tem a função
de orientação existencial dos homens no tempo. Devido os homens sempre estarem
“diante de carências existenciais de orientação cultural [...] o pensamento histórico surge
precisamente em resposta a essas carências” (ASSIS, 2010: 15).
Sendo a história e a cultura manifestação universal da existência humana, ambas
podem ser repensadas no âmbito da escrita e dos sentidos atribuídos n’ “A Cultura
Brasileira”. Sendo inegável a necessidade de fontes para uma análise objetiva, sem abster
de tal reserva, uma obra pode ser “entendida como a realização prática das ideias de” um
autor, mas também, marcas de um tempo. Partindo do entendimento que os aspectos
apresentados acima, são formas de representação temporal, as obras, os livros, podem ser
tomadas como concretizações das significações e sentidos atribuídos ao tempo. Logo,
nessa pesquisa, tomo o livro em tela, como uma forma de reconstrução do passado
linguisticamente concretizado por seu produtor para traduzir e externar carências
temporais, mas também perspectivas orientadoras que o passado pode ter sobre o presente
(ARRAIS, 2008: 08 e 47).
Eleger essa obra como fonte documental, não é uma ação aleatória, e sim, devido
a mesma carregar as forças dos processos temporais. Quando Fernando de Azevedo pensa
em elevar o espírito em busca de orientação e conscientização temporal, seus olhos
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estavam voltados para o desenvolvimento e progresso da nação. Por isso, por meio de
uma obra, usa da sua capacidade comunicativa para fortalecer a ideia de mudança. A meu
ver, avaliar o presente e projetar o futuro, estava “sob o signo do novo” e no “anseio de
rompimento com as práticas sociais, políticas”, educacionais e culturais, “instaladas até
então na República”. Fernando de Azevedo se ancora “em um desejo disseminado de
mudança. A “metáfora do velho e novo impregnavam o imaginário” dos intérpretes do
Brasil e de sua cultura (VIDAL, 2020: 51).
Conhecer o passado seria condição para entender e compreender a si mesmo.
Nesse caminho, Fernando de Azevedo investiga a cultura brasileira construindo
narrativas de sentido que sejam capazes de orientação temporal. Em sua análise, recorre
a esses critérios para tornar inteligível a condição do presente. O passado enquanto
condição de explicação do presente, dá, na concepção do autor, ordem aos processos
temporais. Tematizando a cultura brasileira, reconstrói o passado como força
compreensiva do seu tempo. Em meu entendimento, o sociólogo em questão, usa da
investigação sobre o tempo passado como forma de aprendizado, sendo essa uma forma
de orientação, visa a constituição de sentido histórico. Se esses processos constituem
consciência identitária do sujeito há aqui uma obra que nos ajuda a pensar força
orientativa da historiografia (BAROM e CERRI, 2012: 1000 a 1002).
Em linhas gerais, Fernando de Azevedo em sua interpretação, reduz a realidade
temporal a uma expressão textual. Com essa composição dá significado a vontade da
história nacional em forma de ação. Como a interpretação precede a ação, ela torna-se
atribuidora de sentido com capacidade de transformar as carências de orientação
temporal, em conscientização. Tendo por base um artigo606 de 1964, nosso intelectual
sintetiza o livro escrevendo que “A Cultura Brasileira”, é uma “análise em profundidade
dos fundamentos e das principais direções da cultura brasileira, no processo de evolução,
com suas novas tendências”. Segundo o autor, a obra seria a sua “colaboração”, era o que
ele podia dar por essa, e “outras [obras], à inteligência da cultura no Brasil” (AZEVEDO,
1964: 369).
Vejam que Fernando de Azevedo, mesmo após mais de vinte da escritura da obra,
não contraria as direções dadas a publicação d’ “A Cultura Brasileira”, ainda no ano de
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AZEVEDO, Fernando. Da cultura brasileira: fundamentos, evolução, direções e perspectivas. In: Revista
de História. Vol. 29, Nº60. São Paulo: USP, 1964, p. 369. Disponível em:
http://www.revistas.usp.br/revhistoria/article/view/123250. Acesso em: 18/12/2018.

1185

1943 – 44. O autor defendia que sua síntese ganhava “certamente em vigor e precisão à
medida” que descia, o “mais profundamente na sondagem dos acontecimentos,
remontando até às suas causas e descendo até as suas consequências”. Aqui se refere o
processo histórico de formação da cultura nacional. Segundo o intelectual, sua publicação
constituía uma “visão de conjunto” que, por “imperfeita” que fosse, teria “a vantagem”
de agrupar, “numa exposição metódica[,] fina indicações e observações seguras que,
dispersas por um grande número de monografias” sobre o Brasil, e a cultura brasileira,
perdiam a “força explicativa e ficam necessariamente incompletas”. Captar o essencial
da cultura brasileira, o caráter nacional, era um propósito fundamental para entender
continuidades e permanecias. Ao ter consciência dessas, a proposição das mudanças, seria
um dos fatores importantes para pensar e futuro idealizado em desenvolvimento e
progresso (AZEVEDO, 1944: 13 a 15).
Dessa forma, nessa breve apresentação trago ideias gerais acerca do objeto
pesquisado. Trabalhando com a perspectiva de que a cultura é o principal tema do livro,
não no sentido antropológico, como Fernando de Azevedo afirma, logo na Introdução,
escreve que a obra parte de uma compreensão de cultura fundamentada em uma
“concepção clássica, francesa e alemã, de cultura, já claramente enunciada por G.
Humboldt”. Esposando a concepção do pensador germânico, entendeu a cultura como o
“estado moral, intelectual e artístico, “em que os homens souberam elevar-se acima das
simples considerações de utilidade social, compreendendo o estudo desinteressado das
ciências e das artes””. Teve cuidado com as correlações entre cultura e as manifestações
diversas, seja na estrutura econômica e social, na crença religiosa, na vida profissional do
povo, na literatura, na ciência, na filosofia e nas artes, por um lado; de outro, se preocupou
com o quadro existencial das mudanças e transformações por que passaram a cultura
nacional (AZEVEDO, 2010: 21 a 31).
Descobrir os fluxos e influxos do processo histórico social de formação da cultura
nacional, e os fatores que repercutem um sobre o outro nas “implicações recíprocas” das
“mudanças em diversos setores da cultura”, ou persistências de velhas práticas, movia
Fernando de Azevedo na interpretação e defesa de que a análise da cultura brasileira teria
de ser precedida pelos graus variáveis que a condicionaram “na sua formação e no seu
desenvolvimento”. Por isso, a “raça e meio, a evolução econômica, social e política, e [a]
vida urbana”, seriam os fatores da cultura que deveriam ser analisados. Junto a esses,
urgia uma análise minuciosa dos mecanismos de transmissão da cultura, das instituições,
métodos e técnicas com “que a sociedade, desde os tempos coloniais, procurou modelar
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o homem, iniciando-o nos seus valores”. Não cessando de transformar dentro do limite
da história, os fatores de formação e transmissão, “contribuíram para fazer de nós o que
somos”. Como um esforço de interpretação, o livro é uma síntese que esboça um quadro
da cultura brasileira em perspectiva horizontal, em que teve por preocupação o espírito
da cultura brasileira na sua formação, desenvolvimento e estado atual, o início do século
XX (AZEVEDO, 2010: 21).
Fernando de Azevedo como um homem que atuou fortemente no processo de
desenvolvimento e renovação da cultura, buscou nas “origens o estado atual da cultura”
de seu tempo. Tomando esse fator como uma abordagem historizante, compreendo a
síntese e os modelos explicativos, como uma forma que esboçam o quadro relativo ao
conjunto das forças culturais. Como o autor se centrou no essencial da história da cultura
brasileira, vejo os diversos tempos e espaços abordados, como aspectos diferenciais entre
“série de paisagens humanas e sociais”, reunidas em uma expressão textual. O intelectual
mineiro, apresentou as extensões territoriais possuindo várias temporalidades, reunidas
em livro, queria dar o sentido orientativo e formador da identidade e consciência nacional.
Como o fio condutor da tese é a dimensão orientativa da historiografia, compreender o
quanto a obra carrega desse direcionamento é se deparar com a estruturas linguísticas que
servem a construção da realidade histórica.
Se interpretar é algo inerente a existência humana, atribuir sentido a história é
atribuir significado ao tempo na busca de orientação e conscientização dos processos
temporais. Nesse caso, lido com um pensador que oferece critérios de orientação e
modelos explicativos que visava o consenso como forma de pensar a mudança da história
nacional, suas proposições não tem outra função senão de orientação existencial como
nos ensina o historiador alemão Jörn Rüsen (2001: 35). A explicação e descrição de
Fernando de Azevedo, nos remete ao tempo, ao tempo passado como capaz de fornecer
compreensão do presente e projeção de futuro. Explorar esses fatores é lidar com
abordagens que mesmo fora do campo da história, são altamente historizantes por se
preocuparem com os critérios temporais do pensar e agir no tempo e em sociedade.
Com isso, ao me ocupando desses aspectos, investigo o significado histórico das
experiências passadas. Identificar as visões de mundo e a maneira de compreensão da
história que possivelmente fazia-se recorrente no conjunto social da época, e compreender
a história dos homens no tempo. Embora o conhecimento histórico fosse tido como
auxiliar, a interpretação do seu sentido na obra, revela o modo de ver as experiências e a
expectativa em relação ao passado, o presente e futuro. Ao entender que a história tem
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papel “relevante na vida cultural de qualquer sociedade, na medida em que é a via pela
qual todo agente humano, em seu tempo presente, se conscientiza do seu tempo”; tomar
posse do passado, “para haver-se com seu [próprio] tempo” e o futuro”, é uma ação de
historicização que transforma a “experiência vivida, em experiência histórica”. Esses
fatores dão ao conhecimento histórico “relevância cultura e social incontestável” do agir
e pensar humano no tempo (MARTINS, 2017: 07 a 10).
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