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Apresentação 
 

Profª Silvia Cristina Martins de Souza* 
 
 

 

 

 

 

 

É com grande satisfação que o Programa de Pós-Graduação em História Social, 

disponibiliza os Anais do VI Seminário de Pesquisa com artigos reunidos em torno de 

suas linhas de pesquisa de Territórios do Político; Cultura, Representações e 

Religiosidades e História e Ensino. 

A apresentação dos Anais em meio digital, iniciada no ano de 2010, foi um 

avanço em dois sentidos. Primeiramente, porque possibilitou um meio econômico de 

registro dos artigos que foram apresentados sob forma de comunicação ao longo do 

encontro. Em segundo lugar, porque a viabilidade econômica proporcionada pela 

mídia eletrônica permitiu dar conta da totalidade dos textos enviados ao evento, 

democratizando o acesso aos mesmos e possibilitando uma interlocução continuada 

de seus autores com profissionais de outras instituições e regiões do país. 

Através dos artigos, assinados por alunos e professores do nosso e de outros 

programas de Pós Graduação em História de outras IEs, pode-se constatar a 

diversidade e qualidade das pesquisas que lhes deram origem, o que nos convence da 

necessidade de continuação, ampliação e fortalecimento deste tipo de evento para o 

Programa de Pós-Graduação em História Social da UEL. 

 

 

                                                             
*
 Professora Adjunta do Departamento de História e Coordenadora do Programa de Pós-graduação em 

História Social da Universidade Estadual de Londrina. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Linha Territórios do Político 
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Stalingrado: o documentário e as narrativas de ex-
combatentes e civis 
 

André Luiz de Vasconcelos1 
 

 

INTRODUÇÃO 

A presente pesquisa, que está vinculada ao programa Stricto Sensu da 

Universidade Estadual de Londrina, tenta analisar através do documentário 

“Stalingrad”,2 a condição daqueles que estiveram envolvidos na Batalha de 

Stalingrado, ocorrida durante a Segunda Guerra Mundial. Para realizar está pesquisa as 

idéias de Walter Benjamin vinculadas aos seus inscritos sobre memória e experiência, 

encaixam-se alegoricamente com os conceitos que permeiam esse tipo de produção, 

uma vez que entendemos este gênero de filme como um lugar de memória.  

A fim de esclarecimentos a Batalha de Stalingrado foi um dos confrontos mais 

sangrentos da Segunda Guerra Mundial, ocorrido em solo russo pelos exércitos alemão 

e soviético entre 1942 e 1943. Dados de arquivos mostram que os soviéticos sofreram 

cerca de 1.130.000 baixas, sendo 480 mil mortos e prisioneiros e 650 mil feridos em 

toda área de Stalingrado. Na cidade, 750 mil foram mortos ou feridos. Além disso, 40 

mil civis soviéticos foram mortos em Stalingrado e seus subúrbios numa única semana 

de bombardeio aéreo, enquanto o 6º Exército e o IV Exército Panzer se aproximavam 

da cidade em julho de 1942; o total de civis mortos nas áreas fora da cidade é 

desconhecido. No total, a batalha resultou num total de 1,7 a 2 milhões de baixas de 

ambos os lados. 

 

                                                             
1 Mestrando da Universidade Estadual de Londrina e-mail andre_btu@ibest.com.br. Orientador: profª 
Sylvia Ewel Lenz.  
2
 Documentário realizado no ano de 2006 pelos diretores alemães Jörg Müllner e Sebastian Dehnhardt. 

Esta produção fílmica retrata a questão social de civis e militares, sejam alemães ou soviéticos ao longo 
deste confronto, a partir de relatos de sobreviventes. Este documentário foi produzido na Alemanha, 
sua estréia ocorreu em 2007 em uma emissora de televisão aberta deste pais.Por ser um documentário 
que entrevista russos, alemães e croatas seu som é original, apenas as legendas são em português. 

mailto:andre_btu@ibest.com.br
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PANORAMA OBSERVATIVO SOBRE STALINGRADO 

A batalha de Stalingrado, foi uma das mais temíveis dentre tantas outras da 

Segunda Guerra Mundial, não podemos deixar de observar a bravura deste povo 

frente ao seu inimigo (no caso os alemães) que até aquele momento, eram temidos 

em grande parte do mundo pelo seu grande poder ofensivo de ataque e de destruição. 

Stalingrado hoje conhecida como Volvogrado está localizada as margens do rio Volga3, 

este é o maior rio da Europa e separa-a da Ásia. Os russos consideram que o Volga 

espelha suas almas. O nome original da cidade de Stalingrado4 é Tsaritsín, segundo 

relatos foi onde Stalin resgatou a revolução durante a guerra civil.  

Stalingrado no período da Segunda Guerra Mundial era uma das cidades mais 

desenvolvidas da Rússia, era referência as demais como também, para todos aqueles 

países que desejavam seguir os preceitos e virtudes do mundo socialista. Tinha em 

torno de 450 mil habitantes, e estendia- se a 30 km do rio Volga, possuía prédios, casas 

comerciais e um grande centro industrial, tudo que uma grande cidade poderia ter 

naquele contexto mundial.     

 Em meados de 1942 o Volga se tornou o alvo da grande ofensiva de Hitler, no 

setor sul do front Oriental. O 6º exército5 avançou sobre a cidade, a partir, das ordens 

de Hitler que visava conquistá-la e utilizá-la como corredor até o Cáucaso para 

estabelecer o domínio dos campos petrolíferos desta região. O Exército alemão 

acreditava que iria tomar está cidade facilmente, sem muitos esforços: todo o exército 

alemão estava ciente que a conquista de Stalingrado não demoraria muito tempo. 

                                                             
3 A bacia do Volga alberga uma grande variedade de povos e culturas. O vale do Volga concentra desde a 
Segunda Guerra Mundial uma parte importante da indústria russa. O rio também tem um papel 
incontornável no imaginário russo, e inspirou a literatura e música do país. O rio Volga é uma 
importante via fluvial de comércio. Atravessa as grandes planícies da Rússia, indo desaguar em forma de 
um grande delta. Por meio de canais, interliga os mares Branco, Báltico, Cáspio, Azov e Negro, formando 
uma via fluvial importante para o transporte de bens no interior da Rússia. O Volga possui grandes 
trechos navegáveis, e também desníveis que permitem o uso da força de suas águas para a geração de 
energia elétrica. O escoamento do rio é hoje regularizado inteiramente através de barragens. 
4
 Tem cerca de 1,3 milhões de habitantes. Fundada em 1589 com a designação de Tsarítsin, por ter se 

originado de uma fortaleza às margens do rio Tsaritsa. Em 1925 passou a se chamar Stalingrado, por 
decisão do XIV Congresso do Partido Comunista da União Soviética, para homenagear o então 
secretário-geral do partido, Josef Stalin, por ter derrotado nesta cidade, em 1920, à frente das tropas do 
Exército Vermelho, o general Anton Ivanovitch Denikin, comandante do Exército Branco. Em fevereiro 
de 1956, após o processo de desestalinização posto em prática no governo de Nikita Khruschov, passou 
a se chamar Volvogrado, por decisão do XX Congresso do Partido Comunista da URSS. 
5
 Foi um exército de campo da Alemanha, esteve em ação nas duas grandes guerras mundiais, tendo 

participado da batalha em Stalingrado. 
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Oficiais e soldados acreditavam que em pouco tempo poderiam estar de volta à 

Alemanha, comemorando o Natal junto a suas famílias. A invasão teve início em 23 de 

agosto quando os tanques alemães alcançaram a margem do Volga, próximo à cidade 

de onde não haveria volta, Stalingrado. 

Esta ilusão começou a esfacelar-se nos confrontos travados entre as construções 

de Stalingrado.  Nesta cidade podemos dizer que a guerra mostrou aos soldados 

alemães a sua face mais cruel. Stalingrado tornou-se um imenso cemitério: até o fim 

do conflito morriam em média mil soldados alemães a cada dia. Do lado soviético 

houve um saldo de 500 mil soldados mortos neste confronto, estes soldados deveriam 

proteger está cidade a todo custo não deveriam recuar um centímetro que fosse essa 

era a ordem de Stalin e, alguém que se atravesse a não cumpri-la era fuzilado.  

Com o intuito de fazer uma guerra rápida Hitler viu seu exército, ser derrotado 

frente à demora do confronto que se prolongava, somado aos erros de estratégia que 

o mesmo veio a cometer ao longo desta batalha. Soma-se a esses erros, a chegada do 

rigoroso inverno russo que pegou as tropas alemãs totalmente desprovidas de 

qualquer reação, frente a este fator climático. Um exército inteiro seria aniquilado no 

gelo de Stalingrado, trezentos mil soldados foram cercados pelas tropas soviéticas, 

sendo que dois terços desse exército vieram falecer. Os que não caíram lutando, 

morreram congelados até a morte, a neve branca veio a se tornar um grande 

obituário.      

Em suma Stalingrado é considerada por muitos historiadores e militares, como 

um marco da Segunda Guerra Mundial é a partir desta derrota alemã, que muitos 

enxergam a grande virada dos aliados. Alguns atribuem à Rússia o papel de heroína, 

em outros casos nem sempre é assim, isto é, consideram Stalingrado apenas mais um 

conflito da Segunda Guerra Mundial. Fato é que muitas vidas foram deixadas  em solo 

russo seja de alemães, russos, croatas dentre tantas etnias, em meios aos escrombos e 

a neve da velha Stalingrado.   

 

A MEMÓRIA E A EXPERIÊNCIA A PARTIR DE BENJAMIN 
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Entendemos que, em certo sent ido,  o f i lme do gênero documental  é  

empreendido como disposit ivo adequado para os rearranjos da  

memória.  Desta forma, o passado é narrado e ressurgem no presente  

sob forma de s ilêncios,  pausas, hes itações, sofrimentos , uma vez que , 

para a lém das intenções do cineasta, tem -se acesso a sentimentos não  

expressos em palavras.  Assim, o documentário tem cert a conotação  

revolucionária  neste ato de rememorar, principalmente na perspectiva  

benjaminiana, como um meio que potencia liza a experiência do outro 

como sent ido de revelação de signif icados , sentimentos ou  

ressentimentos ocultos/si lenciados.  Assim, o docum entário torna-se  um  

lugar afetivo da memória ao permit ir que os entrevistados sejam eles ,  

ex-combatentes ou c ivis,  possam rememorar e  re ler o seu passado, os  

seus traumas, as suas experiências.  

 Está pesquisa se baseia nas idéias de Walter Benjamin para  

anál ise da fonte, é imprescindível que façamos uma pequena reflexã o 

sobre as idéias deste autor, que sustentam está pesquisa.  Frente a isso  

em um pequeno ensaio de 1933, “Experiência e pobreza”, este mesmo 

fi lósofo a lemão já sentenciava:  a modernidade s ignif icou a  destruição  

paulatina da capacidade humana de experimentar o mundo, portanto,  

de formular a sua própria t radição. O homem moderno perdera o  

vínculo com a vida não sendo mais capaz de estabelecer uma re lação 

análoga entre o ant igo e o atual, entre  o p assado e o presente.  Este  

homem moderno somente enxerga, mesmo que difuso, o futuro; mas  

projetado apenas nas conquistas tecnológicas , longe de qualquer 

preocupação com o uso desta técnica.  A técnica  oculta opressões e  

sujeita o homem moderno à destruição da sua experiência  não cabendo 

mais a e le contemplar a v ida no que ela tem de mais intenso, pleno.  

Para Benjamin, uma nova regra imperava na vida moderna: a de que o  

homem deve aprender a evitar ou interceptar os choques.  Em outros  

termos, acostumar-se a experimentar os choques a part ir  do contato 

com as multidões  urbanas,  na l inha de montagem e,  inc lusive, na sa la  
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escura do cinema. Neste sentido, a guerra contemporânea tornou -se um 

grande espetáculo pirotécnico, de luzes e explosões, em que os  

primeiros espectadores foram os soldados.   

No entender de Paul Vir il io 6 (1993),  o campo de batalha 

transformou-se em um verdadeiro campo de percepção e o c inema só 

entraria  para  a categoria  das armas quando estivesse pronto para 

traduz ir este aspecto percept ivo, senso rial.  Mas,  para Walter Benjamin,  

o cinema já era capaz de efetuar esta  tradução.  Ao invés de uma 

imagem total como a do pintor, o c ineasta apoderava -se de inúmeros  

fragmentos da real idade recompostos segundo novas le is,  segundo as  

leis  da “experiência do choque”. 7 O cotidiano do homem moderno  

estaria marcado pela  sua capacidade perceptiva de evitar ou interceptar 

os choques.   Ou seja, para a teoria estética do autor o cinema é a forma 

de arte correspondente aos perigos  existencia is  mais intensos  

confrontados pelo o homem contemporâneo.  

O cinema referido por Benjamin é o mesmo de Viri l io originado 

pelas vanguardas logo após a  Primeira Guerra Mundia l.  Então,  os  

cineastas, estimulados pela tecnologia militar, apropriaram -se de  

metáforas como “explosão”, “choqu es”,  “col isão” “conflito” a f im de  

impactar os espectadores em espetáculo como prolongamento da guerra  

e de sua percepção.  

Neste sentido, a guerra coeva é um exemplo de como o homem 

rapidamente teve que aprender a interceptar os choques em combate  

para sobrev iver ao mesmo. Durante o combate os soldados aprendem a 

                                                             
6
Para Paul  V i ri l io (1993, 159 -160) , o fato do e nfrentamento f í sico corpo -a-corpo 

entre os soldados ter  sido subst i tuído estrateg icamente pelo massacre à distância 
de um inimigo invisível  (ou quase, pois o s c larões dos t i ros marcam a sua presença)  
evocava tanto o apr imoramento de mecanismos ót icos , como per iscópios e  
telescópios, quanto a importância dos f i lmes de guerra e  da reconsti tuição do 
campo de batalha,seja fotográf ica ou c inematograf icamente, por  meio de câmeras 
acopladas aos aviões que faz iam vôos de observação, or ientando os comandos da s  
operações.  
7
Sobre o pensamento de Walter  Benjamin sobre o c inema consultar  Cássio dos  

Santos Tomaim.  “Cinema e Walter  Benjamin: para uma vivência da 
descontinuidade”.  Estudos de Sociologia, FCLAR/UNESP, v .  9,  n.  16, p.  101-122,  
2004.  
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conter sentimentos como o medo de morrer e de matar ou a compaixão 

pelo inimigo ferido, de modo a transpor a própria dignidade humana.  

Mas o fato destes homens terem de ev itar os choques não equiva le a  

dizer,  mesmo nos termos benjaminianos,  que não vivenciaram a guerra.  

Ao contrário, foram submet idos a experiências intensas de crueldade, 

de medo, humilhação, ódio, dor, angústia , saudade, etc. , que  

ult rapassaram todas as  barre iras da comunicação.   

Em 1933, Benjamin se referia aos ex -combatentes da Primeira  

Guerra  Mundia l que, em geral , t inham voltado em s ilêncio dos campos  

de batalha.  Assim, segundo o autor, o não conhecimento da experiência  

devia-se, por um lado, à fa lta de comunicação pois o governo  os proibia  

de contarem as experiências da guerra.   Por outro, pelo que e les  

viveram e presenciaram nos campos de batalha, a lgo tão dolorido e  

indescrit íve l,  portanto, dif íc il  de  ser expresso em palavras.  

Está c laro que as ações da experiência  estão em bai xa, e  isso  

numa geração que entre 1914 e 1918 viveu uma das mais terr íveis  

experiências da história.  Ta lvez isso não seja tão estranho como parece.  

Na época, já se podia  notar que os  combatentes t inham voltado  

silenciosos do campo de batalha.  Mais pobres e m experiências  

comunicáveis , e não mais ricos.  Os l ivros de guerra que inundaram o  

mercado l iterário nos dez  anos seguintes não continham experiências  

transmissíveis de boca em boca.  

 

Porque nunca houve experiências mais radicalmente  
desmoral izadas que a e xperiência estratégica pela guerra  
de trincheiras , a experiência econômica pel a inflação, a  
experiência do corpo pela fome, a experiência mora l  
pelos governantes.  Uma geração que ainda fora à escol a  
num bonde puxado por cavalos viu -se abandonada, sem 
teto, numa paisagem diferente em tudo,  exceto nas  
nuvens, e em cujo centro, num campo de forças de  
correntes e  explosões destruidoras , estava o frági l  e  
minúsculo corpo humano.  (BENJAMIN,  1994, p.1).  
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Outra marca de experiência  pobre a  que o homem moderno era  

submetido foi a extinção paulat ina da figura do “Narrador”, ou seja, a  

vida moderna t ratou de abolir a nossa faculdade de contar histórias , de  

trocar experiências.  Segundo Walter Benjamin, o “Narrador” é  a f igura  

capaz de sintet izar uma época em que o homem  ainda experimentava 

sua relação com o outro e com a natureza.   Ou seja, a matéria da  

narração e sua condição de ex istência  era a própria experiência do 

sujeito.  Durante séculos, a narração foi o instrumento para manter e até  

reforçar a t radição.  

O fato de transmit ir  o conhecimento e  a cultura de pessoa a  

pessoa faz ia dos narradores indivíduos importantes para a sociedade.   

Eles mereciam ser ouvidos , pois eram homens que sabiam dar  

conselhos, eram homens sábios , segundo o f i lósofo a lemão. Assim, se  

exigia do narrador uma capacidade de transformar a sua experiência , e  

a do outro, em algo digno de ser contemplado pelos ouv intes.  Não  

interessava ao narrador transmit ir a lgo por s i só, o “puro em si da  

coisa” , como faz o jornalista , mas mergulhar em sua v ida par a que a  

narrativa  irrompa de lá como a:  

 

A experiência que passada de pessoa para  pessoa  é a  
fonte a que recorreram todos os narradores , E , entre as  
narrativas escritas, as melhores são as que menos se 
distinguem das histórias  orais contadas  pel os inúmero s  
narradores anônimos.  Entre estes, existem dois grupos!  
que se interpenetram de múltiplas maneiras.  Á f igura do 
narrador  só se torna  plenamente tangível  se temos  
presentes  esses dois grupos.  “Quem viaja tem muito  o  
que contar”, diz o povo e com isso imagi na o narrado r  
como alguém que vem de longe.  Mas também escuta com  
prazer.  O homem que ganhou honestamente sua vida  
sem sair do seu pais  e que  conhece suas  histórias  e  
tradições.  (BENJAMIN, 1994, p.199)  

 

Como se vê, a narração nos remete a uma sociedade ar tesanal,  

pré-industria l , onde a sabedoria , a t radição, a experiência eram 

compart ilhadas por meio da transmissão oral.  Já  na vida atual não há  
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tempo nem espaços que privi legiem a relação de um indivíduo com o  

outro, a comunicação interpessoal perde lugar p ara a impessoal idade 

dos meios técnicos.  Isto nos leva a crer que as experiências dos ex -

combatentes e civis  envolvidos na batalha de Sta lingrado estariam 

condenadas ao esquecimento. Praticamente foram s ilenciados, poucas  

vezes eles t inham a oportunidade d e exercer no cot idiano, 

naturalmente,  a capacidade de contar his tórias.   

Quando retornaram dos campos de batalha ou dos campos de 

pris ioneiros de guerra soviéticos, os Gulags foram proibidos de relatar 

suas experiências de guerra, l imitados pela memória of ic ia l.  E isto tanto 

na Republica Federal da Alemanha (junção das zonas de ocupação dos  

aliados), seja na República Democrát ica Alemã, formada a part ir da zona  

soviética.   Além do mais , poucas pessoas se interessavam por estas  

histórias, uma vez ou outra fa miliares e alguns amigos ínt imos eram os  

seus únicos ouvintes.  Sem poder narrar e compart i lhar suas  

experiências, o ex-combatente e os civ is  iam interiorizando cada vez  

mais os ressentimentos daquela  época como, por exemplo,  a culpa,  

resultando de um modo geral em neuroses de guerra, principalmente  

em nações derrotadas.   

Propomos aqui algumas reflexões de como o documentário, no 

seu fazer c inematográfico, pode ser a chave para o acesso às nossas  

memórias afetivas , aquelas que carregam as experiências mais i ntensas  

de nossas vidas.   Acesso que se dá por meio de rastros de um passado  

que c int ila no presente, de acordo com o pensamento do fi lósofo Walter 

Benjamin. Amparado em pesquisas bibl iográficas podemos af irmar que o 

documentário é “um lugar de memória” , c omo nos af irma P ierre  Nora.   

 

O FILME DOCUMENTÁRIO COMO REPRESENTAÇÃO REMEMORATIVA  

A seguir, usamos das ferramentas de anál ise para buscar uma 

compreensão aprofundada sobre o tema, tentamos observar a lguns  
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fatores que o próprio Walter Benjamin salienta em seus escritos.  As  

opiniões de Cássio dos Santos Tomain são relevantes uma vez que esse 

autor trabalha com a idéia de que o f i lme documentário é uma fonte 

importante para ref let ir sobre a lgumas idéias de Walter Benjamin.  

Segundo Santos 8 o f ilme é um abrigo de memórias e traços, de uma 

memória  viva da “verdadeira  imagem do passado”.  

No entanto, esperamos que o fascínio que a prát ica do  

documentário exerce em jovens realizadores não decorra de ideais  

vazias como o de “registrar a vida como ela é” , “ter acesso à Verdade”,  

“ser imparcia l e objet ivo”.   Estas máximas atribuem ao gênero a  

capacidade de ref letir , como um espelho, a realidade, mas que acabam 

por esconder que todo fi lme é  produto de um encontro socia l , logo ,  

sujeito a interpretações ou pontos de vista do c ineasta.  O que importa é  

que o documentário cont inue sendo uma atividade experimental ,  

invent iva e  de vanguarda.  (Tomaim, 2009, p.54).  

Constatamos que o trabalho do documentarista se assemelha ao 

do historiador, pois é recordação, como enfatiza Peter B urke - sua 

empreitada é lembrar as pessoas o que elas gostariam de ter esquecido.  

Como adverte P ierre Nora: a memória é um fenômeno sempre atual, um  

elo v ivido no eterno presente;  a his tória,  uma representação do 

passado. É neste âmbito que aprox imamos o t rabalho do historiador  

com o do documentarista , mas  respeitando suas particularidades.   

Por isso se deve ter em mente que a narração do passado sempre 

nos ex ige um alerta de que é  escrito no presente para o presente,  ou 

seja, o documentarista é responsável  por proferir um passado que se 

encontra  em constante ameaça pelo presente.  Walter Benjamin nos  

alertava para o fato de que: “. . .  a história é objeto de uma construção  

cujo lugar não é o tempo homogêneo e vazio, mas um tempo saturado  

                                                             
8 Jornal i sta e  professor  adjunto do Departamento de Ciências da Comunicação da 
UFSM/Cesnor s.  Doutor  em Histór ia pela UNESP/Franca.  Autor  do l ivro “ Janela da 
Alma: c ine jornal  e Estado Novo —  fragmentos de um discurso total i tár io” .  
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de agoras.” (1987, p.  229).  Assim compreendemos que para Benjamin a  

experiência  se assenta,  na memória  do homem uma vez que:    

 

[. . . ]  a lógica benjaminiana obedece a seguinte ordem : 
quanto maior a  atividade do fator  choque nas  
impressões da vida , maior  será a  atuação do conscie nte  
em proteger-se contra estes estímulos; e quanto maior  
for o êxito desta operação, menos estas  impressões  
serão incorporadas ao campo da experiência,  
conseqüentemente, corresponderão à  vivência.  
(TOMAIM, 2009,  p.57)   

 

Em síntese na ópt ica de Benjamin é  essencia l que o homem 

reconheça a sua perda de tradição e da necessidade de começar tudo de  

novo, no sentido de uma história em construção cont inua. Uma história  

que se  fundamenta em ruínas e fragmentos e que segundo Tomaim:  

 

[. . . ]  não se trata de esquecer ou negar  tudo, como  
desejam alguns revisionistas da história , mas de destruí -
la para que possa ser recontada, que novos sentidos  
possam lhe ser atribuídos , principalmente  no tocante  
àquelas vozes que foram esquecidas ,  s i lenciadas.  
(TOMAIM, 2009,  p.57)  

 

A partir das ide ias do autor depreendemos que se deve produz ir  

uma “nova história” agora t rabalhada em cima da memória daqueles  

que presenciaram determinadas c ircunstancias, mas que durante  

décadas não puderam contar a sua versão. Assim produções como o 

fi lme documentário se tornam uma fonte imensurável de anál ise e de 

construção da História.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A partir da fonte pesquisada podemos depreender que este tipo 

de produção c inematográfica exige toda uma pesquisa histórica, um  

detalhamento do q ue se va i anal isar.  Mas percebemos a lgumas  
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ponderações como, por exemplo, comecemos com um questionamento  

básico em relação ao f ilme do gênero documental, será que pode ser 

cons iderada fonte de pesquisa histórica? A resposta é s im, mas esta  

produção pode ser t ida por seus real izadores , estudiosos e espectadores  

uma prova da "verdade", uma vez que trabalha diretamente com 

imagens extraídas da real idade. Como mencionado é comum se imaginar 

o fi lme documentário, como a expressão legitima do “real” ou se crer  

que e le está mais próximo da verdade e  da real idade do que os f i lmes  

de f icção.  

É a i que começamos perceber pontos de objeções em relação ao 

campo de investigação da historia , sabemos que nosso campo não busca 

“verdades”  e muito menos alcance da “real idade” .  Isso é percebido 

faci lmente em alguns momentos do f i lme, pelo jogo de imagens e de 

momentos de maior tensão que os  diretores tentam levar aos  

telespectadores.  E certos momentos em que os depoentes se  

emocionam ao fa lar de algum ocorrido, o enfoque da câm era muda  

como também a ambientação do som.  

Por outro lado, esse tipo de produção nos coloca em contato com  

a experiência daqueles, que estiveram em Stalingrado é a tecnologia nos  

colocando em contato direto com os sobreviventes.  E muitos pontos que 

Walter Benjamin levanta em seus inscritos, podem ser percebidos como 

a questão da experiência em momentos de emoção dos depoentes, e nas  

pausas abruptas de a lguns é onde vemos as feridas do passado a inda 

não cicatr izadas.  

Em síntese este tipo de fonte é primordi a l nos tempos atuais,  

vivemos em tempo onde a tecnolog ia permeia nossos cotidianos , e não  

podemos fechar os olhos para  tal af irmação, nos historiadores devemos  

fazer uso deste tipo de fonte de forma adequada, dentro daquilo que  

nosso campo de investigação nos proporciona a pesquisar.  È um 

material  que abre espaço tanto para objeções como para considerações  

e apontamentos.        
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A gravitas do imperador romano na concepção 
pliniana 
 

Alex Aparecido da Costa1 

 
 

 

INTRODUÇÃO 

          Durante o Alto Império Roma viveu sob a égide dos imperadores, cujo caráter 

absoluto de seu poder era ocultado sob o conceito de princeps. O príncipe era em tese 

o primeiro cidadão, o mais apto para governar o império, mas como na realidade seu 

poder e autoridade originavam-se muitas vezes de sua preeminência militar, de sua 

fortuna e prestígio pessoal o regime utilizou-se em certos períodos de intensa 

propaganda para ilustrar a figura do príncipe como dotado das capacidades físicas 

éticas e morais necessárias à função. Durante o governo de Trajano, Plínio, o Jovem 

atuou como conciliador entre o Senado e o príncipe, isto era necessário, pois o 

primeiro era composto de membros ciosos dos valores que o aproximava das tradições 

da antiga República enquanto o segundo controlava o novo regime do Principado que 

despojara os senadores das prerrogativas que outrora detinham. Também senador, 

amigo pessoal do príncipe e funcionário da administração imperial Plínio, em seu 

Panegírico de Trajano ilustrou a ótica do imperador, sobretudo a ideologia de um 

grupo senatorial de conciliação permanente entre a cúria e o príncipe, buscando 

legitimar a política do César e orientar os interesses senatoriais. Na obra em questão a 

imagem de Trajano é apresentada como de um imperador cioso das tradições 

ancestrais, clemente, moderado, virtuoso e de uma grande elevação moral e com um 

comportamento adequado ao conceito de gravitas que orientava a postura pública do 

homem político romano em franca oposição aos governantes anteriores que com 

                                                             
1
 Pesquisador do Laboratório de Estudos Antigos e Medievais e mestrando pelo Programa de Pós-

Graduação em História da Universidade Estadual de Maringá, onde desenvolve pesquisa acerca da 
idealização da figura do imperador romano durante o Principado com bolsa da CAPES. Orientador: profª 
Drª Renata Lopes Biazoto Venturini.  
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atitudes extravagantes escandalizaram a moralidade romana. Reafirmando o que já 

dissemos, a propaganda imperial buscava oferecer modelos exemplares, por isso nos 

propomos, com uma leitura embasada na bibliografia especializada sobre o tema, 

analisar o discurso de Plínio para compreender como ele construiu a imagem de 

Trajano e entender em que medida ela é tributária da época, das instituições e das 

ideias em que o autor e a obra estavam inseridos.  

 

O ADVENTO DO PRINCIPADO E A REACOMODAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES 

          No final do século VI a. C. a aristocracia romana derrubou a monarquia e 

introduziu um modelo de governo republicano, no qual o poder era limitado e dividido 

entre os elementos da camada superior da sociedade, a ordem senatorial. Os cargos 

políticos e militares chamados magistraturas tinha uma limitação temporal e eram 

colegiados, ou seja, eram exercidos por dois homens, cada uma com poder para opor-

se às decisões do outro. Essas medidas visavam, sobretudo evitar que indivíduos 

ambiciosos alcançassem uma posição que lhes permitisse aspirar ao poder pessoal. 

Apesar disso, após as vitórias sobre Cartago, os generais romanos vitoriosos que 

estavam expandindo cada vez mais o domínio romano no mundo mediterrâneo 

passaram a conquistar uma preeminência que lhes possibilitou transgredir as leis 

republicanas, além disso, essas conquistas fizeram afluir cada vez mais escravos à Itália 

e abriram novas possibilidades de crescimento que começaram a transformar a 

estrutura social e política de Roma. 

          Quatro exemplos agudos mostram que as leis da Urbe desde o século II a. C. 

começavam a ter suas malhas esgarçadas. De acordo com Alföldy (1987) na segunda 

centúria antes de Cristo os Cipiões, como o prestígio de sua família e seus êxitos 

militares puderam ocupar cargos com idades inferiores as estabelecidas e pularam 

etapas do cursus honorum, que era “a ordem em que as várias funções políticas do 

Estado romano podiam ser exercidas e o interregno entre o exercício de funções 

sucessivas” (HARVEY, 1987, p. 146). Na segunda metade do mesmo século as 

tentativas de reforma agrária de Tibério Graco provocaram uma violenta reação do 

Senado, é que apoiado por uma massa urbana formada por ex-camponeses o então 
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tribuno Tibério Graco conseguiu por manobras legislativas ilícitas criar leis que 

desagradaram a aristocracia terra tenente romana, que viu nelas além do seu prejuízo 

a aspiração de Tibério Graco à tirania, assim tiveram a justificativa para assassiná-lo 

(CORASSIN, 1988).  Pouco tempo depois Mário viu a necessidade de reformar o 

modelo militar de Roma, que tradicionalmente recrutava seu contingente entre os 

pequenos proprietários de terras com recurso para se equiparem para a guerra, estes 

prestavam antes de tudo um dever cívico, mas como no período estes estavam 

arruinados pela concentração fundiária entre os elementos da aristocracia foi 

necessária a criação profissional pago com os espólios das vitórias a serviço de seus 

comandantes (BOWDER, s. d.). Esses três exemplos explicitam que as mudanças se 

impunham em Roma corroendo aos poucos suas instituições, elas demonstravam que 

o prestígio militar, uma massa popular como base de apoio político e um exército 

interessado mais em vitórias do que em servir à cidade eram os meios disponíveis para 

alcançar o poder pessoal em Roma. Nosso quarto exemplo é exatamente o de César, 

que no início da segunda metade do século I a. C reuniu em torno de si todos esses 

elementos e alcançou o poder para a “instalação do regime autocrático, fruto da 

própria desagregação do regime republicano” (MENDES, 1988). Mas ele não manteve 

sua posição e uma reação republicana derrubou-o do poder pelo assassinato.  

          O caminho para o novo regime estava traçado, mas a fórmula de seu sucesso 

ainda não, a morte de César deixara isso claramente definido (HOMO, 1950). É que 

apesar do esgotamento institucional das leis da Urbe diante da realidade do império as 

tradições republicanas ainda orientavam a aristocracia que nelas via as bases da 

grandeza de Roma. Coube a Augusto, o herdeiro político de César, buscar o equilíbrio 

entre a nova realidade e os antigos valores logo após ele sair-se vencedor das guerras 

que marcaram o fim da República. 

          Em síntese Augusto concentrou na sua pessoa todo o poder, mas os exercia com 

uma aparência de legalidade, ele não se apresentava como imperador mais sim como 

restaurador da República, assim suas palavras buscam demonstrar: 

 

Não aceitei a ditadura que me foi oferecida pelo povo e pelo Senado. 
Não aceitei tampouco o consulado anual e vitalício, apesar de me ser 
oferecido. Anuindo o Senado e o povo romano em que eu fosse 
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nomeado sozinho curador das leis e dos costumes, com poder 
ilimitado, não aceitei magistratura alguma que contrariasse as 
instituições dos antepassados (AUGUSTO, Res Gestae, apud FUNARI, 
2003, p. 64). 

           

Além de se apresentar como respeitador das leis republicanas Augusto 

procurou racionalizar a administração, principalmente das províncias. Para os cargos 

do Estado agora era ele e não mais a cúria que nomeava os magistrados, além dos 

elementos do Senado introduziu também indivíduos da ordem equestre, fornecendo a 

cada um a dignidade que estas posições ofereciam, essa política levou a uma 

centralização administrativa e a um patronato imperial, pois como o avanço no cursus 

honorum passou a depender do beneplácito do imperador. Assim Augusto tornou-se 

patrono de todos que buscavam prestígio a serviço de Roma, colocando-se no topo de 

um sistema social  que fazia parte da tradição romana e que foi essencial para a 

manutenção da estrutura do Principado pois 

 

O imenso território que Roma possuía, assim como o sistema social e 
a manutenção da coesão do império reclamavam imperiosamente o 

poder monárquico. A figura de Augusto se institucionalizara cada 
vez mais, enquanto a competência real dos imperadores residia 
no poder patronal de essência militar, já que ele influenciava o 
restante dos cidadãos como seu “patronus” supremo à frente 
de uma gigantesca clientela (VENTURINI, 2011, p. 177). 

           

Em Roma as figuras do político e do patrono eram interdependentes e durante 

o Principado o imperador ocupava na posição mais alta essas duas funções. Dele era 

esperada a excelência no desempenho de seu cargo, para isso ele deveria sempre agir 

em consonância com um conjunto de ideias morais e políticas que orientavam as 

relações políticas e sociais romanas. Entretanto na prática Augusto e seus sucessores 

não respeitavam fielmente os valores ancestrais, nesse caso a aristocracia tolerava 

certos desvios imperiais, mas quando estes iam além dos limites aceitáveis o equilíbrio 

entre os interesses do príncipe e do Senado era quebrado precipitando crises e 

assassinatos. Dessa forma a história política do Principado é a de uma busca constante 

de conciliação entre a cúria e o imperador, por isso a propaganda imperial buscava 

sempre apresentar este último como praticante exemplar dos valores romanos dentre 
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os quais nas páginas seguintes analisaremos a noção de gravitas atribuída a Trajano 

por Plínio, o Jovem. 

 

 

PLÍNIO, O JOVEM E TRAJANO 

O autor do Panegírico, mais famoso porém pelas suas Cartas2, ocupa, ao lado 

de Trajano, posição central em nossa pesquisa. Sua trajetória política vinculam-se de 

forma estreita com a organização política e social do Principado.  

Caius Plinius Caecilius Secundus era sobrinho de Plínio, o Velho, Caius Plinius 

Secundus, à este e à Quintiliano3 deveu sua educação. Nascido na Itália setentrional 

em 62 d. C. Plínio era de origem equestre, uma das ordens superiores da sociedade 

romana (ALFOLDY, 1989), imediatamente inferior à ordem senatorial. Como já 

dissemos acima esta ordem era composta por indivíduos enriquecidos originariamente 

em ramos comerciais da economia e que posteriormente asseguravam sua posição 

adquirindo terras. Chastagnol (1992), chama a atenção para essa característica da 

ordem equestre lembrando que Plínio era oriundo da “burguesia”4 municipal de 

Como5. A própria fortuna de Plínio era constituída de propriedades rurais espalhadas 

pela Itália, às quais eram muito bem administradas por ele (HARVEY, 1987).  Foi 

advogado, profissão na qual demonstrou seu talento oratório, em relação a sua 

carreira política foi tribuno militar, questor, cargo que significou sua ascensão à ordem 

senatorial, mas para essa elevação ao ordo senatorius concorreu também a sua adoção 

por parte de seu tio, adoção que lhe rendeu terras além das herdadas de seu pai e 

                                                             
2
 Plínio deve sua fama sobretudo à importância de suas Cartas, delas foram publicadas nove livros antes 

que partisse como governador da Bitínia. Postumamente foi publicado um décimo livro contendo sua 
correspondência com o imperador Trajano. As Cartas, escritas cuidadosamente com vistas à publicação, 
contemplam assuntos variados: problemas de governo, descrição de propriedades, literatura, uma das 
mais famosas é aquela na qual descreve a erupção do monte Vesúvio em 79 d. C., na qual morreu seu 
tio, Plínio, o Velho. Várias delas eram dirigidas aos seus amigos Tácito e Suetônio. As Cartas lançam luz 
sobre a história da época mostrando como se dava a atuação do senado, a administração provincial e 
como Trajano aprovava um grau extraordinário de centralização. Além disso, há as famosas cartas por 
meios das quais Plínio pede conselhos ao imperador em relação ao trato com os cristãos (HARVEY, 
1987).   
3
 Marcus Fabius Quintilianus, professor de retórica, advogado, cônsul e autor da Institutio Oratoria. 

4 Consideramos um anacronismo o uso do termo burguesia, porém Chastagnol teve o cuidado de utilizá-
lo entre aspas, repetimo-lo para sermos fieis ao original – bourgeoisie. 
5 Cidade setentrional da Itália. 
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irmão mais velho. Seu patrimônio foi aumentado também por seus três casamentos 

(CHASTAGNOL, 1992). Plínio foi também pretor, tribuno da plebe, prefeito do tesouro, 

curador do Tibre, augur e governador da Bitínia entre 111 d. C e 113 d, C., provável 

data de sua morte.  

         A vida política de Plínio guarda um episódio que ilustra a relação de apoio 

imperial para com os cavaleiros, que certamente se enquadra no que descrevemos 

acima em relação ao patronato. Por recomendação do imperador Domiciano, de quem 

era secretário, ele se torna seuir dos cavaleiros com 27 anos, antes de exercer a 

questura (CHASTAGNOL, 1992). O apoio imperial recebido por Plínio lhe permitiu pular 

etapas obrigatórias do cursus honorum6 e galgar as magistraturas mais altas. 

         Sobre seu governo na Bitínia lembramos que essa província, situada no norte da 

Ásia Menor, era até 111 d, C. senatorial7, a partir desse ano passou às mãos do 

príncipe, passando a ser administrada por meio dos legados imperiais, legatus augusti, 

Plínio foi o primeiro deles (PETIT, 1989).  Michel (1969), nos fala que as funções 

governamentais de Plínio na Bitínia eram exercidas por meio do cargo de procônsul. 

Dessas duas nomenclaturas apresentadas pelos autores citados emerge, de certa 

forma, a questão relativa aos critérios jurídicos durante o principado. A idéia de legado 

imperial apontada por Petit (1989), parece-nos estar mais ligada à administração pelas 

relações de amicitia, estabelecidas nesse caso entre Plínio e Trajano.  

           Marcus Úlpius Trajanus  nasceu em 53 d. C., de uma família senatorial da 

província da Bética. Blázquez (2003), a partir de estudos recentes, procura mostrar que 

a família de Trajano era antiga, porém não era nobre, oriunda das elites locais que se 

relacionavam com os romanos. O despontamento de famílias como a de Trajano, 

passando da nobreza local para a nobreza do Império, isso quer dizer sua romanização, 

que era mais acessível às famílias mais ricas das novas províncias obedecia a uma 

mudança do eixo econômico imperial 

 

                                                             
6 Ordem em que as várias funções políticas do Estado romano podiam ser exercidas e o interregno entre 
o exercício de funções sucessivas. Esses detalhes eram determinados originariamente pelo costume, 
porém foram fixados por lei em 180 a. C. (HARVEY, p. 146, 1987). 
7 Após 27 a. C. o senado conservou a administração das províncias que se achavam sem tropas. As 
províncias imperiais ficavam sob o controle dos imperadores porque precisavam de tropas, eram 
administradas por meio dos legati Augusti pro praetore (PETIT, 1989).  
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Embora no início da época imperial muitos “homens novos” fossem 
ainda oriundos da Itália, logo no século I d. C. o recrutamento de 
novos senadores nas cidades da península começou a regredir; 
sobretudo as dificuldades econômicas da Itália entravavam cada vez 
mais o aparecimento de novas famílias de grandes proprietários de 
terras. Por isso mesmo – e acompanhando a integração das 
províncias no Império – um número cada vez maior de homines novi 
provinciais começou a ter acesso ao senado (ALFOLDY, p. 135, 1989). 

          

Famílias provinciais como a de Trajano, admitidas na ordem senatorial, eram 

aquelas que foram muito ricas por várias gerações para finalmente serem admitidas 

entres a nobreza romana. Esta origem familiar e pessoal desse imperador importa pelo 

seu ineditismo – Trajano foi o primeiro provincial a alcançar o Principado – fato 

atestado pela admiração do historiador romano Dion Cássio por conta da designação 

de Trajano por Nerva para seu sucessor (BLÁZQUEZ, 2003).  

         A citada designação ocorreu em outubro do ano 97 d. C., Nerva morreu em 

janeiro de 98 d. C. e Trajano chega à Roma em 99 d. C. e permanece com o poder 

imperial até 117 d. C., ano de sua morte (PETIT, 1989). Apesar disso não levaremos em 

conta todo o período pelo fato de o Panegírico ter sido pronunciado no ano 100 d. C. 

Trataremos apenas das primeiras ações de Trajano no poder por ter sido estas que 

influenciaram mais diretamente a obra de Plínio.  

Uma das primeiras medidas foi tomada para garantir o apoio do senado, 

Trajano assegurou-lhes que não haveria perseguição e que nenhum membro da 

assembléia seria sentenciado à morte, essa atitude demonstra a permanência da 

importância do ordo senatorius, pois mesmo tendo o imperador o poder em suas mãos 

apressou-se a afiançar a segurança dos senadores. Tal situação nos mostra como 

funcionava na época do principado a idéia de libertas e securitas, a qual significava que 

os cidadãos, os senadores na sua forma mais bem acabada, com a liberdade política 

limitada pelo poder do príncipe contentavam-se com isso na medida em que sua 

segurança não fosse ameaçada por um imperador tirânico (DURRY, 1972). Garantido o 

apoio da aristocracia senatorial Trajano consolidou seu poder, assim como fizera 

Augusto, ele soube com inteligência encobrir seu poder absoluto mantendo as 

instituições republicanas. Outro fato que garantiu e possibilitou sua posição foi a 

existência das relações de amizade que Trajano soube muito bem estabelecer ao seu 



27        VI Seminário de Pesquisa do PPGHS – XIII Semana de História – I Encontro 

                das Especializações em História da Universidade Estadual de Londrina 
  

redor, trata-se das já citadas relações de amicitia e patronus-cliens. Essa capacidade de 

manter vínculos com a elite romana era uma das virtudes necessárias ao príncipe, pois 

ao estabelecê-los fazendo-os convergirem para si Trajano consolidava sua posição de 

primeiro cidadão diante do grupo dirigente de Roma. 

 

A POSTURA DO HOMEM POLÍTICO ROMANO 

         No Panegírico de Trajano a noção de gravitas em seis ocasiões ao longo do texto. 

Na primeira ela é apresentada para ressaltar as características ideais do príncipe, 

ligando-se a seriedade exigida pelo cargo de príncipe, nesse sentido Plínio escreve: 

“que acordo e que concerto de todos os louvores e de toda glória concentra nosso 

príncipe! Sua alegria, sua simplicidade, sua bondade não afastam sua gravidade, sua 

autoridade, sua majestade” (PLÍNIO, Panegírico, 4, 6). Essa postura austera está em 

consonância com a noção de gravitas que segundo Pereira (1987) é própria dos 

homens que se afirma no fórum, que era o espaço político por excelência da Roma 

antiga. Ali onde todos os cidadãos o observava ele deveria manter um compostura que 

estivesse de acordo com as tradições romanas que em grande parte exaltava os 

hábitos simples ancestrais de Roma.  

          Na segunda aparição da noção de gravitas Plínio, o Jovem elogia a atitude de 

Trajano que havia proibido as pantomimas.  

 
Nota-se que até mesmo os vulgares tomam lições com os príncipes, 
pois uma reforma severa, se ela é cumprida por apenas um, ela é a 
reforma de todos. Honra a ti por esta gloriosa sabedoria, César, que 
te conduziu a este resultado que uma medida outrora tratada de 
violência e arbitrária, tenha agora o nome de moral (PLÍNIO, 
Panegírico, 46, 5). 

 

          Nesta citação devemos notar que não aparece a palavra “gravidade”, como 

também ocorrerá adiante, é que o texto em português é nossa tradução foi feita a 

partir da versão em francês de Durry (1972), mas como nossa intenção é 

aproximarmos da concepção pliniana de gravitas levamos em consideração o fato de 

essa noção estar presente no texto latino também estabelecido pelo mesmo autor. 
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Procuremos entender o que era a pantomima para compreendermos a razão de sua 

proibição. Tratava-se de  

 
Uma espécie de entretenimento dramático em Roma, cujo nome é 
uma criação puramente romana. Os temas escolhidos eram 
predominantemente mitológicos; as palavras eram cantadas 
enquanto o autor dançava ou representava seu papel em silencio. O 
ator grego Pilades (ap. 20 a. C.) introduziu um numeroso coro ou 
orquestra em lugar de um cantor apenas. Nas pantomimas usavam-
se cenários e atuava somente um ator (homem), que representava 
muitos papéis usando a máscara apropriada a cada um. A 
popularidade de Bátilo nessa forma de drama foi tão grande que seu 
nome passou a ser usado por qualquer ator de pantomima (veja-se 
Juvenal, VI, 63, onde Bátilo dança como Leda). A pantomima ganhou 
popularidade em Roma e contribuiu para o declínio da tragédia. 

 

          A época em que Plínio escreve é considerada como um período de restauração 

senatorial (HOMO, 1950), isso significa que mesmo sob o regime politicamente 

centralizado sob o poder do príncipe a aristocracia procurava reviver suas tradições 

representadas pela noção de mos maiorum que enaltecia o passado como fonte da 

grandeza de Roma. E nesse passado idealizado o homem romano por excelência era o 

camponês soldado, essas suas duas funções básicas com a qual os habitantes da Urbe 

buscavam se identificar não poderiam compactuar com a espécie de divertimento que 

a pantomima oferecia. Por isso Plínio, como representante da aristocracia senatorial, 

elogia esse ato de Trajano. 

          Essa busca de austeridade também se apresenta na terceira vez em que a noção 

de auctoritas emerge no Panegírico de Trajano, dessa vez Plínio elogia o desapego ao 

luxo em que vivia o imperador. “Não é o ouro nem a prataria, nem o refinamento 

culinário encontrado que nós admiramos, mas tua gentileza, tua amabilidade que 

nunca enjoa, pois é toda sincera, verdadeira e embelecida de dignidade” (PLÍNIO, 

Panegírico, 49, 7). Trajano na posição de imperador era o homem mais rico do mundo 

romano, mas segundo Plínio ele abre mão de todo o fausto para manter hábitos 

simples. Nesse caso o contraste pode ser feito com gosto pelo luxo que se desenvolveu 

em Roma a partir da conquista do mundo Mediterrâneo após as guerras contra 

Cartago, quando a Urbe absorveu comportamentos mais requintados próprios das 

regiões orientais, estes, entre os romanos foram amplamente criticados por Catão, o 
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Velho (GRIMAL, 1991) e nesse sentido Plínio faz coro com ele, buscando reavivar 

valores republicanos sob o Principado. 

         Na quarta e na quinta ocasião em que Plínio faz uso da noção de gravitas no 

Panegírico de Trajano ele exalta no imperador a importância do discurso austero para 

o homem político romano, em suas palavras ele diz:  

 
De minha parte eis a ideia de nosso pai comum, tal qual ela me 
parece surgir de seus discursos exatamente da maneira como ela 
deve ser pronunciada. Que força nos pensamentos, que propriedade 
sem afetação nos termos, que convicção em sua voz, que decisão em 
sua face, que sinceridade em seus olhos, a atitude, o gesto, em todo 
corpo enfim. (PLÍNIO, Panegírico, 67, 1). Mas entre as palavras sábias 
e fortes pronunciadas naquele dia, há sobretudo esta: “tenha 
confiança em nós, tenho confiança em ti”. Nós tínhamos de fato 
grande confiança em nós e maior ainda em ti (PLÍNIO, Panegírico, 74, 
2). 

 

          Diante dessa exaltação da postura e da forma com que se deve agir durante um 

discurso e como se deve compô-lo devemos retomar o que já afirmamos 

anteriormente em relação à ideia de que a época de Trajano era um período de 

restauração senatorial. Um dos motivos senatoriais que surgem nessa passagem de 

Plínio é a importância do discurso político aberto, possibilitando a orientação política 

por meio desse recurso que era essencial durante o período republicano, quando os 

senadores decidiam os destinos de Roma em suas discussões do fórum ou na cúria. 

Apesar de afirmar-se que a noção “tinha tido sua vida no Forum e morreu com a res 

publica” (PEREIRA, 1987, p. 345) essa ideia deve ser relativizada ao menos em relação 

ao governo de Trajano, quando este príncipe esforçou-se por manter boas relações 

com a ordem senatorial (ENGEL, 1978). 

         Na sexta e última passagem em que a ideia de gravitas apresenta-se no discurso 

de Plínio ela aparece para enaltecer a moderação dos hábitos de lazer do imperador 

Trajano. 

 
Ao mesmo tempo, eu penso que se esses são seus jogos e 
divertimentos, qual deve ser a importância de suas ocupações sérias 
e graves e o que ele abandona por um repouso tão ativo, os prazeres, 
na verdade, sim os prazeres são o que informam melhor sobre a 
gravidade, a moralidade, o equilíbrio de cada um (PLÍNIO, Panegírico, 
82, 8). 
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          Nessa citação aparece com mais ênfase a valorização dos hábitos rústicos 

valorizados pelos romanos, por oposição a indolência que a qual aristocracia romana 

se entregou durante a República tardia e que se estendeu pela época do Principado, 

especialmente em governos como o de Nero (SHOTTER, 2008). Também percebemos a 

ideia contundente de que o príncipe deveria se preocupar com seu comportamento, 

pois conforme as palavras de Plínio o tipo de recreação adotada por ele era o indicio 

para que se aferisse seu comportamento no trato com os assuntos mais sérios, que no 

caso do imperador diziam respeito a todos os cidadãos.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

          Apesar das raízes latinas das línguas com as quais lidamos nesse texto, o francês 

e o português, pudemos notar que uma simples tradução não seria suficiente para nos 

colocar em contato com a riqueza e a complexidade de significações contidas na noção 

de gravitas, a qual Plínio utilizou para fornecer características especificas à 

representação que ele procurou fazer do imperador em seu discurso político, o 

Panegírico de Trajano. 

          Importante peça da propaganda imperial, principalmente por seu autor fazer 

parte de um círculo importante de cooperação entre o Senado e o príncipe, o 

Panegírico enalteceu um governante que em grande medida atendia as aspirações da 

aristocracia romana que por estar alijada das posições retoras que ocupara durante a 

República ainda desempenhava um importante papel político durante o Principado. Na 

obra de Plínio a noção de gravitas além de apresentar-se como forma de propaganda 

do imperador governante ela constrói uma figura ideal na qual o príncipe deveria 

espelhar-se observando um conjunto de regras de comportamento para que a ordem 

senatorial aprovasse suas atitudes e mantivesse seu apoio. Nesse sentido o imperador 

deveria ter uma vida pautada pela seriedade exigida pelo cargo, evitando o gosto por 

espetáculos públicos e luxos privados incoerentes com a austeridade tradicional dos 

homens romanos que deveria aproximá-lo do ideal ancestral do camponês soldado 
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sem deixar de possuir a grandeza própria do homem político que se afirmava no 

fórum.  

          Dessa forma a análise do Panegírico de Trajano a partir do contexto social do 

período e principalmente com o auxílio da noção de gravitas tal como ela era 

compreendida pelos romanos facilita nosso entendimento acerca do complexo 

período do Principado no qual inovações e tradições se permeavam constituindo em 

um contexto político ambíguo. Enfim, esperamos que a presente análise sirva como 

um exemplo de abordagem de uma obra dessa natureza, principalmente para os novos 

pesquisadores, pois tradução sempre ocorre com prejuízo dos significados mais 

aproximados do texto, e se por nossa tradição educacional na qual o latim não é muito 

popular nas escolas não podemos analisar o texto no original ao menos com o auxílio 

da historiografia especializada é possível aproximarmo-nos de seus significados. 
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O despertar ambientalista em Londrina e as 
experiências da APPEMMA (1970-1992) 
 

Aparecida Cristina Leite1 

 
 

 

Através deste texto procuramos apresentar alguns resultados preliminares de 

pesquisa de mestrado em andamento, cujo eixo direcionador é analisar o surgimento e 

as ações da primeira associação ambientalista criada na cidade de Londrina. A primeira 

associação ambientalista da cidade de Londrina foi criada em 1978 em um contexto 

que pode ser observada a expansão da “era da ecologia” em termos globais. Seria a 

partir da década de 1970, que pelo menos nos países industrializados ou em vias de 

industrialização, as pessoas teriam despertado para os efeitos degradantes que as 

ações humanas poderiam estar causando no meio ambiente.  

As questões envolvendo o meio ambiente global teriam surgido alguns anos 

antes, após a Segunda Guerra Mundial, mais especificamente após o inicio dos testes 

com a bomba atômica. O primeiro teste teria acontecido no Novo México, sudoeste 

dos Estados Unidos. A partir daí grupos de cientistas passariam questionar e analisar os 

efeitos que os testes nucleares poderiam causar na natureza. Essas discussões 

tornaram-se mais popularizadas nas décadas 1960/1970, quando emerge o Novo 

Ambientalismo. O período 1970/1980 seria marcado pela proliferação dos movimentos 

e associações ambientalistas. (McCormick, 1992;  Arruda, 2010) 

Para pesquisar o despertar ambientalista em Londrina, elegemos como fonte o 

jornal, mais especificamente o Jornal Folha de Londrina. O que tem proporcionado a 

ampliação do olhar sobre a temática e o período pesquisado, no sentido que atenta o 

historiador a pensar que os fatos nunca acontecem de forma isolada ou desconectada 

de outros eventos que envolvem uma sociedade. Conforme afirma Tania Regina de 

Luca:  

                                                             
1
 Mestranda do Programa de Pós-Graduação em História Social da Universidade Estadual de Londrina. 

Orientador Professor Gilmar Arruda. 
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De fato, jornais e revistas não são obras solitárias, mas 
empreendimentos que reúnem um conjunto de indivíduos, o que o 
torna projetos coletivos, por agregarem pessoas em torno de ideias, 
crenças e valores que se pretende difundir a partir da palavra escrita. 
(LUCA, 2008: 113-114).  

 

Para Tania Regina de Luca (2008) observa que uma discussão que se paute 

meramente em discutir sobre a neutralidade ou objetividade do jornal não colaboraria 

efetivamente com o trabalho do historiador. A seu ver “a imprensa periódica 

seleciona, ordena, estrutura e narra, de uma determinada forma aquilo que se elegeu 

como digno de chegar até o público”. Cabe ao historiador utilizar a metodologia que 

melhor lhe provém para problematizar a notícia que está investigando.  

Para Nelson Roberto Amanthea (2004: 256), a Folha de Londrina, no período de 

1971 a 1988, era o único jornal de expressão na cidade, e exerceu um papel bastante 

ativo, como um veículo de denúncia de casos de poluição. Principalmente em relação à 

poluição do rio Tibagi e ao abastecimento de água na cidade.  

Com efeito, já em 1971 o jornal Folha de Londrina2 veiculava uma reportagem 

com o seguinte título: “Iniciados estudos para abastecer Londrina com a água do rio 

Tibagi”. A partir desse primeiro exemplo poderiam ser levantadas inúmeras questões. 

Uma primeira pergunta incitada pela afirmação do Jornal seria “quem” estaria 

estudando esse projeto de abastecimento de água, seria uma inciativa do governo do 

Estado, da prefeitura municipal? Já existia um sistema de abastecimento? Se já existia 

quais circunstâncias poderiam estar demandando que naquele momento se estudasse 

um novo projeto? Enfim, cada matéria ou um conjunto de matérias publicadas poderia 

estar sendo problematizada.  

O que apresentamos aqui é um levantamento quantitativo das manchetes 

publicadas na Folha de Londrina no decorrer do período que abordamos e algumas 

hipóteses que podem estar relacionadas ao aumento ou diminuição das publicações 

nos respectivos períodos.3 Para este levantamento selecionamos as edições dos anos 

1970/1975/1980/1985/1990. Foi possível dessa forma, fazermos uma comparação 

                                                             
2 Folha de Londrina, fevereiro de 1970. CDPH – UEL. 
3
 O levantamento das matérias no Jornal Folha de Londrina foi realizado em conjunto com o grupo de 

pesquisa “História Ambiental do Rio Tibagi” no período 2010/2011. 
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entre esses períodos.  

 

Palavra-chave 1970 1975 1980 1985 1990 

Agrotóxicos - 02 43 81 32 

Ambientalismo  03 06 09 65 107 

Clima 49 16 179 175 126 

Consciência ambiental 06 18 74 120 98 

Florestas  17 15 94 138 114 

Fauna 01 03 18 25 46 

Legislação 00 03 08 61 25 

Poluição 18 22 53 83 120 

Preservacionismo  00 02 52 37 32 

Recursos hídricos 25 11 102 173 134 

Turismo  11 02 06 08 26 

Total: 130 100 638 966 860 
Tabela 1 

  

Percebemos com esse levantamento que durante os anos de 1970/1975 a 

Folha publicou um número de matérias relativamente baixo se comparado aos 

resultados obtidos para os anos posteriores. As notícias mais recorrentes foram sobre 

o clima, poluição e recursos hídricos. As notícias sobre o clima abarcam suas alterações 

como: chuvas intensas, enchentes, secas, erosão, queda ou aumento de temperatura.  

No ano de 1980 ocorre um aumento significativo de publicações em 

comparação a 1970/1975. Em 1980 permanece ainda o destaque maior para clima, 

recursos hídricos, porem os números apontam para um aumento para as noticias 

relacionadas às florestas, que em 1970/1975 era um assunto pouco tratado.  

Durante o ano de 1985 os problemas ambientais estiveram em bastante 

evidência no jornal Folha de Londrina, foram levantadas um total de 966 matérias na 

forma de notícias, artigos e também propagandas envolvendo questões ecológicas.  

Os problemas que mais receberam destaque são os relacionados aos 

fenômenos climáticos e as consequências causadas pela quantidade de chuvas 

principalmente nos primeiros meses do ano e pela seca a partir do mês de agosto; 

relacionado a esses fenômenos o jornal trata de forma incisiva o problema das 

enchentes e da erosão como consequências do uso indiscriminado do solo e da 



36        VI Seminário de Pesquisa do PPGHS – XIII Semana de História – I Encontro 

                das Especializações em História da Universidade Estadual de Londrina 
  

destruição das matas ciliares e matas nativas. 

Problemas relacionados a recursos hídricos e abastecimento de água também 

são também foco de notícias, relacionadas em sua maioria a problemas com a poluição 

e ações de despoluição das fontes de abastecimento de água potável e também a 

construção de obras de saneamento. A interrupção no abastecimento de água em 

vários bairros da cidade foi um evento recorrente e incisivamente noticiado pela Folha 

de Londrina.    

Os termos “consciência ambiental” ou “consciência ecológica” estão bastante 

presente nesse período e aparecem frequentemente relacionados às figuras politicas. 

Frequentemente essas palavras aparecem relacionadas às prefeituras das cidades e a 

pessoas da esfera política do Paraná, demais cidades do país e do exterior. De forma 

recorrente essas notícias estão ligadas ao desmatamento e ou ações reflorestamento. 

Observa-se nesse período a publicação de notícias sobre a atuação de várias 

instituições ambientalistas no estado: Programa Estadual do Meio Ambiente - PEMA, 

Associação do Meio Ambiente de Ibaiti - AMAI, Associação de Defesa Ambiental de 

Maringá - ADEAM, entre outras.   

Especialmente, a partir de meados da década, o ano de 1985, esse aumento 

1985 pode ser interpretado a partir de outras circunstancias, como o período pelo qual 

passava o país com a reabertura política; as discussões sobre a legislação dos 

agrotóxicos; em Londrina; do acirramento das discussões sobre o Projeto Tibagi; 

também ao processo de organização com vistas à eleição de representantes 

parlamentares que participariam da elaboração da nova Constituição Federal que seria 

finalizada em 1988. É bastante comum que durante a década de 1980, os temas 

ambientais com frequência apareçam no jornal ao lado de uma figura política. Pode-se 

conjecturar que se tratava da constituição de novos campos políticos de atuação e, 

mesmo, da institucionalização da temática ambiental. Assim, as discussões apareciam 

ligadas a parlamentares, técnicos, como Cicero Bley, diretor da autarquia SUDHERSA, 

no início dos anos de 1980 e ativistas ambientais, como Marco Castanheira, 

organizador da APPEMMA. Seria uma ‘publicização’ das demandas em torno dos 

problemas ambientais aliado à imagem pública que se tencionava construir e projetar 

naquele momento específico.  
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Já no final da década, no ano de 1990, certos temas mantêm um padrão ou 

aumento significativo de crescimento, podendo ser explicado pela proximidade e 

preparativos para a Conferência que aconteceria em 1992 na cidade do Rio de Janeiro. 

Porém, alguns aspectos chamam a atenção, uma delas é que praticamente não 

aparecem as várias associações de instituições ligadas ao meio-ambiente que 

estiveram em evidência nos anos anteriores. (AMAI-Ibaiti; ADEAM-Maringá; ACARPA, 

APPEMMA-Londrina; AGAPAM-Porto Alegre, etc.). Talvez, uma possível explicação 

seria que as questões ambientais em 1990 já estavam inseridas na agenda política, 

pois as notícias sobre a poluição em geral continuam, mas não mais como 

manifestação de um grupo ou pessoa em específico.   

A partir desses dados podemos interpretar que o jornal Folha de Londrina pode 

ter representado como um veículo que deu bastante suporte na divulgação das ideias 

ecologistas na cidade de Londrina. Pode-se averiguar que o jornal deu espaço para 

uma diversidade de atores sociais, políticos, funcionários de órgãos do governo, e a 

pessoas que de forma isolada ou de forma associativa tentaram alertar e mobilizar, a 

comunidade e as autoridades para o que consideravam problemas evidentes de 

degradação ambiental. 

A APPEMMA – Associação Paranaense de Proteção e Melhoria do Meio 

Ambiente – foi fundada em Londrina em 21 de setembro de 1978. O engenheiro 

agrônomo Marco Antônio Silveira Castanheira, um dos fundadores da Associação e 

ocuparia os cargos de presidente e posteriormente vice-presidente por alguns nos 

durante a década de 1980.  A APPEMMA seria a seria a primeira associação 

ambientalista a ser criada no município e uma das primeiras estado do Paraná. De 

acordo com seu estatuto: 

 
A Appemma visa compatibilizar o desfrute natural dos recursos 
naturais com a produção de bens essenciais para a humanidade, 
assegurando para esta a sobrevivência e o desenvolvimento, com a 
intenção de proporcionar uma vida em harmonia com a Natureza e 
de deixar uma herança de igual valor para as futuras realizações [...]. 
(AMANTHEA, 2006).  
 

Em entrevista ao Jornal Folha de Londrina em fevereiro de 1980, o então 

presidente da Associação disse que quando foi constituída, a APPEMMA, havia 
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proposto trabalhar estrategicamente em três pontos definidos: elaboração de um 

projeto para o ribeirão Cafezal; o Projeto Igapó a partir das causas e consequências da 

poluição; e a conscientização da população local sobre os problemas da ecologia e do 

meio ambiente.4  

Por volta de 1982 a Appemma tentou impedir o processo licitação internacional 

para as obras que executariam a implantação do Sistema Tibagi na cidade de Londrina. 

O Sistema Tibagi, compreende a captação de água do rio Tibagi, seu armazenamento e 

distribuição para Londrina e Cambé. (Folha de Londrina, 30/12/82).   A captação da 

água do rio se daria a 23 km de distância do reservatório localizado na Avenida 

Higienópolis no centro de Londrina. O principal argumento em favor da implantação 

desse projeto seria a disponibilidade de água oferecida pelo rio mesmo em épocas de 

estiagem. (AMANTHEA, 2004).  

 Através de seus técnicos a APPEMMA alegava que o abastecimento da cidade 

com as águas do rio Tibagi seria uma ameaça à saúde da população, pois o rio 

concentraria altas doses de venenos organoclorados utilizados nas lavouras e ainda os 

rejeitos das indústrias instaladas ao longo de suas margens.5 A Klabin Papel e Celulose, 

é citada como a mais poluente por lançar no rio os efluentes do processo de polpação 

e branqueamento da celulose.  

Outra questão na qual a Appemma atuou em 1982 sob a direção de 

Castanheira foi no caso da Mata dos Godoy, uma das ultimas áreas remanescentes da 

Mata Atlântica que no início da década de 1980 estaria em vias de ser desmatada e 

transformada em loteamento.  Esta área de mata que fazia parte de uma extensa 

propriedade que em por décadas teria sido uma próspera fazenda cafeeira. Com a 

decadência da cultura cafeeira a partir da década de 1960 e os altos impostos sobre a 

terra o então proprietário Olavo Godoy anunciava que a única forma de saldar suas 

dívidas seria vendendo o terreno. Em sua fala Castanheira relata que através da 

APPEMMA conseguiu uma grande mobilização através da imprensa e também junto a 

                                                             
4
 “Appemma: em defesa da ecologia e da reconstrução do meio ambiente” Folha de Londrina, 

13/12/79. (Folha Rural).  
5 O rio Tibagi abrange 52 municípios do Estado e 1,8 milhões de habitantes. Com área total de 
24.711km2, ocupa 13% do território estadual: nasce na Serra das Almas, município de Palmeira, e 
deságua no Rio Paranapanema. Londrina situa-se na porção Baixo Tibagi.  
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outras associações como o Rotary; Cia Melhoramentos. Sua intenção era demover o 

proprietário de sua intenção de desmatar.  

A proposta apresentada pela Associação era que a Mata fosse tombada como 

Patrimônio Histórico e que passasse para o controle da Universidade Estadual de 

Londrina.6 A questão passou ainda por outros estágios de discussão nos anos 

posteriores; e uma negociação entre o então governador do estado Álvaro Dias 

negociou com a CESP – Centrais Elétricas de São Paulo – para que esta pagasse pela 

compra da Mata. Esse pagamento da CESP pela Mata entraria como uma forma de 

ressarcir o estado do Paraná pelos alagamentos provocados pela construção da Usina 

Taquaruçu, no rio Paranapanema. Em 5 de julho de 1989 seria inaugurado o Parque 

Estadual Mata dos Godoy. (SILVA, 2007).  

Na busca de uma maior compreensão das motivações que teriam levado os 

atores sociais a se envolverem em questões ambientais através da APPEMMA ou 

associando-se à mesma, recorremos o uso da história oral. Inserimos assim, nesta 

parte do trabalho algumas passagens de entrevistas concedidas por Marco Antônio 

Castanheira e Nelson Roberto Amanthea sobre suas respectivas militâncias. Portanto, 

buscamos na fala desses personagens as memórias que construíram em torno de seu 

envolvimento com o ambientalismo.  

Marco Antônio Silveira Castanheira7 relata que não se tornou ambientalista, 

pois seu interesse pela natureza foi algo que sempre esteve presente durante seu 

crescimento pelo próprio ambiente em que cresceu, podendo assim ter mantido 

contato com o meio ambiente. Porém foi nos anos em da graduação em agronomia 

que se interessou pelo ambientalismo. “[...] desde o tempo já de estudante já tinha 

uma visão adiante das coisas, e até uma militância [...]”. (CASTANHEIRA, Entrevista, 

2011).  

Durante o trabalho desenvolvido no IAPAR e também como avaliador no Banco 

                                                             
6
 “APPEMMA quer a Mata dos Godoy como patrimônio da comunidade”. Folha de Londrina, 18/07/82, 

p. 5.  
7 Castanheira nasceu no interior do Estado de São Paulo, na cidade de Paulo de Farias em 1945, de 
família de classe media, nasceu e foi criado na fazenda dos pais que, desejavam seu ingresso em uma 
faculdade de medicina, ele, porém optou por estudar agronomia na ESALQ, Escola Superior de 
Agricultura Luiz de Queiroz, na cidade de Piracicaba – SP, onde se formou em 1972. Logo após a 
graduação Castanheira se mudou para a cidade de Ibiporã-PR, onde passou a trabalhar no Instituto 
Agronômico do Paraná.  
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do Brasil, trouxe a possibilidade de conhecer e ver como era a situação agrícola em 

inúmeras cidades do Norte do Paraná. Para Castanheira, na década de 1970, a questão 

ambiental não era uma coisa que se discutia na cidade de Londrina e a própria forma 

de produção não levava em conta as condições do solo e da água.  

 
Chegando por aqui a gente começou perceber isso, como agrônomo 
o que aconteceu na época [...] a situação aqui no norte do Paraná 
ainda era uma situação de cafeicultura, ainda predominava as 
pequenas propriedades a cafeicultura o café... o instrumental 
tecnológico era enxada e peneira (CASTANHEIRA, Entrevista, 2011). 

 

Castanheira considera que sua primeira ação ambiental na cidade foi a 

denuncias de poluição do ribeirão Limoeiro. De acordo com sua fala o Hospital 

Universitário de Londrina, que fora construído próximo a este curso d’água, não 

possuía qualquer sistema de coleta e descarte de lixo hospitalar, e assim lançava todo 

tipo de material na área do córrego. Ocorre que a água do córrego irrigava inúmeras 

propriedades na qual eram produzidos os alimentos que abasteciam o mercado local.  

 
[...] esse foi o primeiro caso da história ambiental de londrina, que a 
gente participou [...] isso começou pessoalmente e por consequência 
disso uma consequência muito importante foi a criação da Appemma 
[...] o Rotary, a maçonaria, outras entidades, a sociedade rural, o 
sindicato dos engenheiros, os estudantes da universidade, a 
população de um modo geral organizada...veio a ideia de fundar uma 
associação. Não tinha ainda, no Paraná só tinha uma associação 
curitibana [...] nós fomos então a segunda entidade ambiental do 
estado. [...] (CASTANHEIRA, entrevista, 2011).  

 

Castanheira afirma a APPEMMA em parceria com o ITC8, desenvolveu projetos 

para a recomposição das matas ciliares em todo o Estado; e através de palestras 

divulgava as questões ambientais: poluição, erosão do solo, venenos e a importância 

da recomposição florestal. De acordo com a fala de Castanheira, o resultado dessa 

forma de divulgação através de através de palestras, foi a criação de mais de cem 

associações de defesa do meio ambiente no Estado. 

 
Aí então nós conseguimos fundar no estado do Paraná cerca de 
cem “cem” associações de defesa do meio ambiente, eu fui a 

                                                             
8 Instituto de Terras e Cartografia. 



41        VI Seminário de Pesquisa do PPGHS – XIII Semana de História – I Encontro 

                das Especializações em História da Universidade Estadual de Londrina 
  

praticamente todas essas cidades fazendo palestras, um 
radicalismo extraordinário e era radicalismo mesmo não era só 
extremismo não era uma coisa radical eu estudava eu levava a 
coisa bem a serio, foi muito bom, foi um avanço porque 
ninguém falava da questão ambiental dessa forma. (Entrevista 
Castanheira, 2011). 

 

Outro personagem envolvido com os problemas ambientais em Londrina foi o 

engenheiro Nelson Roberto Amanthea9, seus conhecimentos técnicos o levaram no 

final da década de 1970 a aproximar-se do agrônomo Marco Antônio Castanheira, que 

através da APPEMMA estava envolvido questões de poluição e abastecimento de água 

na cidade.  

Amanthea mudou-se para Londrina em 1978 e suas relações com os problemas 

ambientais da cidade e com a Appemma estão relacionadas aos problemas no 

abastecimento de água. Num primeiro momento o que teria despertado sua atenção 

seriam as notícias publicadas no jornal Folha de Londrina sobre um poço de 

proporções continentais (Aquífero Guarani/Botucatu) que estaria sendo perfurado, 

porem estava com problemas.  

Uma experiência com perfuração de poços subterrâneos que teve na cidade 

onde cresceu (Catanduva-SP) o levou a acompanhar com mais atenção as noticias e 

reclamações veiculadas no Jornal e na televisão e incomodado empreendeu um uma 

pesquisa mais sistemática para inteirar-se do problema. Passou a pesquisar na 

Biblioteca Municipal os jornais dos anos anteriores na tentativa de encontrar uma 

“resposta cientificamente adequada”. Foi durante essas pesquisas que conheceu o 

engenheiro agrônomo Marco Antônio Castanheira e o trabalho que vinha sendo feito 

pela APPEMMA em torno do Sistema Tibagi e das denúncias de poluição do rio Tibagi.  

Amanthea aparece em inúmeras matérias do jornal folha de Londrina da 

década de 198010, em que procura esclarecer e contestar sobre a opção do poder 

público no abastecimento com água do rio Tibagi. O Aquífero Botucatu começou a ser 

perfurado em meados da década de 1970, por problemas técnicos ou financeiros, as 

                                                             
9
 Nelson Roberto Amanthea possui formação em engenharia civil com especialização em informática 

pela Universidade de São Paulo – USP – e atualmente exerce função no Departamento de Informática da 
Universidade Estadual de Londrina.  
10

 “Engenheiros estranham posição de Wilson Moreira”. Folha de londrina, 17/05/83. Documento da 
Coleção Nelson Amanthea, CDPH-UEL. (anexos).  
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perfurações eram constantemente abandonadas. Porém a administração pública 

alegava que a água do aquífero não poderia ser consumida por conter um alto teor de 

flúor. Amanthea afirma que suas ações em torno da polêmica: Aquífero Botucatu X Rio 

Tibagi, teriam sido motivadas por uma postura ética diante de sua indignação para com 

a manipulação exercida por parte da administração pública.  

Não obstante a mobilização da APPEMMA sobre denuncias de poluição no rio 

Tibagi e sobre os custos das obras para implantação do Sistema Tibagi, o projeto foi 

levado adiante passando a funcionar a partir de 1991 durante o governo de Roberto 

Requião. (AMANTHEA, 2004: 191).  

Em decorrência da mobilização empreendida pela APPEMMA, e SENGE-LDN 

através de seus técnicos, na polêmica do abastecimento de água emergiram entre esse 

grupo outras formas de organização e reivindicações ambientais. É o caso da Comissão 

Comunitária (1982), da qual fazia parte o prefeito recém-eleito da época Wilson 

Moreira. Em carta enviada ao Governador a Comissão solicitou o apoio da Sanepar e 

da Surehma no fornecimento dos dados e informações, principalmente sobre as 

análises da água. Um ano depois de formada, essa Comissão encerrou suas atividades 

devido a interesses conflitantes entre os membros do grupo. (Entrevista, Amanthea, 

2009). 

Entre os anos de 1985 e 1986 foi formado o movimento Pró-Água, que 

denunciava o descumprimento das providências assumidas contidas no relatório 

através da mobilização da Comissão Comunitária de 1983. O Pró Água teria tornado a 

situação da poluição do rio Tibagi e as alternativas possíveis além do rio. As 

repercussões do Pró-Água foram decisivas para a sensibilização das autoridades e a 

motivação política para a criação do Copati, um consórcio paraestatal, cuja meta 

principal seria a despoluição do rio Tibagi. O consórcio foi lançado em 21 de setembro 

de 1989 em meio a uma intensa campanha publicitária com show de música popular e 

a presença do governador Álvaro Dias, enquanto as obras do Sistema Tibagi estavam 

em andamento. Para Amanthea (2004) o lançamento do Copati funcionou como 

legitimador do Sistema Tibagi. A população sensibilizada em relação à qualidade da 

água que abasteceria a cidade dentro de pouco tempo, necessitava de um agente que 

certificasse que a água estaria sendo despoluída.  
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Já em 1986 a APPEMMA, passava por mudanças e seus dirigentes buscavam 

reorganizar-se, segundo seu novo presidente, o advogado Ronaldo Gomes Neves a 

entidade que servia de elo entre a comunidade e os órgãos responsáveis pela 

preservação do meio ambiente, “funciona apenas “no papel”, pois não tem 

funcionários, verba nem uma estrutura laboratorial independente”. (Folha de Londrina, 

20/11/1986, p. 6). O assessoramento técnico seria imprescindível, de acordo com o 

advogado, pois a entidade não poderia simplesmente ficar fazendo denúncias sem 

embasamento científico.  

Mesmo ainda não tendo aprofundado a pesquisa podemos observar que 

enquanto movimento ambientalista de cunho reivindicatório passou por algumas 

dificuldades de organização, o que pode ser elucidado a partir da análise da socióloga 

Lúcia Costa Ferreira. Para a autora os movimentos ambientalistas que tentavam atuar 

durante a década de 1980 tiveram de forma generalizada inúmeras dificuldade de 

desenvolvimento. Uma das dificuldades de mobilização do ambientalismo brasileiro 

apontado por Ferreira (1996) seria resultante da condição de a maioria da população 

do país viver em condições de pobreza ou de pobreza extrema. Querendo dizer com 

isso que para uma população que tem que racionar os itens básicos do dia a dia, a 

defesa do meio ambiente pode parecer uma luta injusta, ou uma luta que pertence a 

uma outra categoria de pessoas com preocupações distintas da grande maioria. Além 

disso:  

 
(...) o ambientalismo carrega ainda a dificuldade de ser reconhecido 
como um todo, em que se misturam valores extremamente 
diferenciados e tendências muitas vezes contraditórias. As 
tendências do ambientalismo que optaram por transitar no espaço 
público da cidadania diferenciam-se em, pelo menos, duas 
categorias, de acordo com as estratégias utilizadas. (Ferreira, 1996, p. 
255).  

 
Essas duas categorias de ação podem ser definidas da seguinte forma: a 

primeira pode ser caracterizada pela militância, já que seria herdeira dos ideais 

socialistas e anarquistas e sua grande dificuldade seria encontrar o caminho do diálogo 

com outros grupos sociais. A segunda forma de ação seria formada por grupos que 

exercem pressão diretamente sobre o Estado como uma forma de obter respostas 

rápidas.    
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O levantamento das notícias publicadas pela Folha de Londrina sobre 

ocorrência de casos de poluição da água/ar, acidentes ambientais, desmatamento, 

atuação de associações ambientais, podemos considerar que o Jornal exerceu um 

papel importante como canal veiculador das ideias características do período em que 

emergia a era da ecologia.  Como descrito anteriormente não estava em nossos 

propósitos investigar a veracidade das notícias publicadas, mas compreender o Jornal 

teria influenciado naquele contexto de expansão da era da ecologia. Pode-se inferir 

que a formação do ideário ambientalista em Londrina, foi impulsionado e influenciado 

por movimentos e ideias que já estavam em processo de consolidação em outros 

países e mesmo no Brasil.  

Sobre a criação da APPEMMA, um primeiro ponto que observamos é que os 

indivíduos que participaram de sua fundação ou atuaram na cidade através da 

Associação, possuíam algumas semelhanças entre os movimentos externos 

principalmente na sua origem e formação acadêmica, entre essas semelhanças 

podemos destacar que, são indivíduos que na década de 1970 tiveram condições de 

acesso à formação universitária, ou seja, de alguma forma tinham acesso a 

informações muitas vezes restritas a algumas áreas cientificas. Condição essa que pode 

ter conferido a esses atores sociais a articulação e argumentos necessários para 

fomentar um debate social e politico sobre o manejo de recursos naturais.  

Através da leituras das noticias na Folha de Londrina do período de 1970/1989, 

conjectura-se que o movimento ambientalista local pode ter sido bastante 

influenciado pelas ideias que emanavam de José Lutzenberger o agrônomo que 

fundara a AGAPAN em Porto Alegre, em 1971. Principalmente a partir do final de 1970 

em por toda a década de 1980 Lutzenberger aparece nas páginas do jornal Folha de 

Londrina; como aparecem também artigos sobre sua principal publicação: Fim do 

Futuro? – Manifesto Ecológico Brasileiro, (1976). Além disso, e acordo com o Jornal 

Lutzenberger teria sido convidado para dar palestras em eventos acadêmicos em 

Londrina e outras cidades do norte do Paraná.   

 A principal causa na qual a APPEMMA atuou esteve relacionada à  polêmica no 
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abastecimento de água no início da década de 1980, através de seus técnicos a 

Associação denunciava a poluição no rio Tibagi. A Associação incitou uma campanha 

de mobilização e sensibilização da sociedade para tentar suspender a licitação das 

empreiteiras que executariam as obras do Sistema Tibagi. A campanha da APPEMMA 

nesse caso, parece ter tido considerável alcance, a Folha de Londrina deu ampla 

cobertura e espaço para que os assuntos sobre o abastecimento de água fossem 

ventilados. Todavia, a Associação não conseguiu impedir a execução das obras. No 

caso da Mata dos Godoy a Associação mobilizou vários setores da sociedade em favor 

de suas propostas, porém o caso foi concluído pelo governo do Estado, sem a presença 

da APPEMMA.  

Os relatos de Marco Antônio Silveira Castanheira e Nelson Roberto Amanthea 

demonstram que além dos conhecimentos técnico científicos sobre assuntos 

específicos podem ter influenciado no envolvimento com causas ambientais. Mas 

demonstram também uma preocupação com a qualidade dos recurso naturais 

consumidos pelas pessoas. Pelas suas preocupações perpassam ainda os conceitos de 

cidadania, democracia e ética. A emergência das questões ambientais em Londrina e a 

criação de sua primeira associação poderiam ser imputados ao momento de expansão 

da era da ecologia no mundo e ao período de redemocratização no Brasil. O que 

poderia ter aberto novas possibilidades de participação e mobilização política e social. 
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A redemocratização do país (1945-1951): o governo 
do General Dutra e a volta de Getúlio ao Poder 
 

Carlos Henrique Pimentel 1 
 

 

É fundamental para o entendimento desse agitado e importante momento da história 

nacional nos atermos ao cronograma da primeira metade da década de 1940, pois desde a 

entrada direta dos Estados Unidos da América na 2ª Guerra Mundial, em dezembro de 1941, 

muitas mudanças ocorreram no Brasil, mudanças essas preciosas à compreensão do 

envolvimento das massas no processo de democratização do país, que só ocorrerá em 1945, 

nas manifestações favoráveis à entrada do país na Guerra . 

Fortemente pressionado pelos norte-americanos externa e, internamente, pelo 

crescimento das pressões no cenário político nacional, encabeçadas por diversos grupos que 

agregavam desde liberais, democratas, nacionalistas, progressistas, comunistas, entre outras 

forças descontentes com o regime vigente no país, o Brasil rompe relações diplomáticas com o 

Eixo, em janeiro de 1942. A partir dessa data, o movimento de oposição ao Estado Novo 

aumenta de maneira expressiva, gerando inúmeras transformações no cenário interno. 

Expondo claramente uma contradição, a de se combater juntamente com os países Aliados os 

regimes autoritários na Europa, mas ao mesmo tempo, no quadro interno não gozar de 

liberdades políticas (SEGATTO, 2010). 

Segundo Paulo Ribeiro da Cunha (2008), a tomada de posição do Brasil ao lado dos 

Aliados trouxe reflexos imediatos ao país e, em agosto de 1942, após a declaração de guerra 

brasileira ao nazi-fascismo, o presidente Vargas é “forçado a uma tomada de posição no plano 

interno”, transformando os anos seguintes até a democratização no ano de 1945, em um 

campo de disputas políticas, como já mencionado anteriormente. A diminuição da repressão e 

o isolamento de partidários do Eixo no interior da máquina estatal são alguns exemplos dessas 

mudanças ocorridas pós 1942. Cunha ainda nos remete a uma confluência de forças políticas 

em torno da bandeira da União Nacional, que lutava não só pela democratização do país, mas 

também pelo envio de tropas ao conflito externo; para o autor: 

 

                                                             
1
 Mestre em História pelo Programa de Pós Graduação em História Social da Universidade estadual de 

Londrina. 
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A democracia era questão de tempo e a liberalização em curso 

refletia este processo, tendo início a reorganização de muitas forças 

políticas, [...] . No entanto, o entendimento de que a luta pela 

democracia estava intimamente associada à participação no conflito 

acabaria por confluir na mesma política, em que pese, com um 

cronograma diferenciado. A primeira, a democracia, havia quase um 

consenso que teria que esperar a finalização da guerra; embora isso 

não impedisse que setores políticos se mobilizassem neste sentido, 

como aqueles liberais que redigiram o Manifesto dos Mineiros de 

1943. Esta proposta de agenda era correlata em alguns pontos a 

algumas exigências dos comunistas como a anistia, constituinte, 

liberdade de expressão, tendo este manifesto significativa 

repercussão à época. Ao mesmo tempo, outras entidades que 

aglutinavam civis e militares emergem no cenário político: a 

Sociedade dos Amigos da América e a Liga da Defesa Nacional. A 

primeira, não duraria muito tempo, dois anos, [...]; e, a segunda, a 

Liga da Defesa Nacional, bem mais antiga (fundada em 1916 por 

Olavo Bilac) que ganharia vitalidade inaudita naqueles anos (CUNHA, 

2008, p. 182-184). 

 

Desde a entrada do Brasil na 2ª Guerra Mundial o presidente Getúlio Vargas foi se 

preparando para a nova atmosfera política que se estabeleceria com o fim dos regimes 

fascistas, alterando práticas e posturas, acenando com mudanças que alterariam o panorama 

do governo brasileiro. Já em 1943, Vargas começa a dar indícios, tanto a seus aliados como a 

seus opositores, de que após a guerra rejustaria a estrutura política nacional. No mesmo ano, a 

forte censura a imprensa personificada no Departamento de Imprensa e Propaganda (D.I.P), 

que por anos havia silenciado as oposições ao regime, começava a permitir opiniões 

dissidentes dando os primeiros sinais concretos de mudança, um exemplo dessa postura se 

demonstra em outubro, quando um grupo de intelectuais e políticos mineiros publicou um 

manifesto pedindo a redemocratização do país. As manifestações contra o regime começaram 

a se avolumar, mobilizando a oposição e a esfera política do país. 

Em 1945, organizados no 1º Congresso Brasileiro de Escritores, intelectuais 

reivindicavam a liberdade de expressão e eleições diretas para a escolha de um novo 

presidente para o Brasil. Ainda em 1945, outro protesto ganha destaque no ambiente político 

do período, José Américo de Almeida, antigo candidato da não realizada eleição de 1937, 

impedidas pelo golpe que instaurou o Estado novo, concedeu uma entrevista pedindo uma 

disputa eleitoral democrática sem a presença de Getúlio. Pressionado pela repercussão desses 
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protestos, o presidente cede terreno a oposição, reafirmando a intenção de que ocorreriam 

mudanças em breve. (SKIDMORE, 1976). 

Em fevereiro de 1945, Vargas acalma a oposição decretando um ato adicional que 

fixava em 90 dias a escolha da data para a realização de eleições presidenciais. Logo em 

seguida a emenda constitucional promulgada pelo presidente, o nome dos primeiros 

concorrentes já começavam a ser especulados, em torno da oposição o nome do brigadeiro 

Eduardo Gomes aparecia como forte candidato, agrupando sobre ele diversos  grupos 

heterogêneos ligados pela negação a Getúlio. A cena política do país que já estava agitada 

esquentou ainda mais, quando no início de março o presidente, que até então era visto 

também como candidato ao pleito, anunciou que não pretendia se candidatar. Dias depois, um 

movimento com apoio do Exército, começou a se articular indicando a candidatura do General 

e Ministro da Guerra Eurico Gaspar Dutra, que aceita sua indicação no início de abril. 

O governo se aproximava ainda mais da abertura política ao ceder a antigas 

reivindicações de seus opositores, como o anúncio da Anistia, que colocava em liberdade 

centenas de presos políticos que haviam permanecido no cárcere durante os anos do Estado 

Novo, com destaque para a libertação do popular líder comunista Luís Carlos Prestes. Getúlio 

ainda colocava na legalidade os partidos políticos que estavam proibidos de atuar, como o 

antigo Partido Comunista Brasileiro (PCB), possibilitando também, a criação de novas legendas 

para concorrerem nas eleições. (SKIDMORE, 1976) 

No final de maio o presidente fixou a data das eleições para o início de dezembro, o 

que concretizava a impulsionava as já existentes campanhas presidenciais. A candidatura do 

General Dutra, que havia se demitido do Ministério da Guerra para concorrer ao pleito, é 

oficializada em início de julho pelo novíssimo Partido Social Democrático (PSD). Não ficando 

atrás, a já propagandeada candidatura do Brigadeiro Eduardo Gomes é formalizada em agosto, 

pela recém-criada União Democrática Nacional (UDN), movimento que surgiu oficialmente em 

abril de 1945. Com essa movimentada corrida eleitoral parecia não mais existir dúvidas sobre a 

volta da democracia no país, porém, essa atmosfera de confiança começou a se abalar quando 

agitações com forte cunho popular ganharam as ruas. 

Não bastasse a convulsão política em que o país estava mergulhado em 1945, um 

movimento surgido de maneira espontânea agitou ainda mais o cenário nacional. Em fins de 

fevereiro, quando as críticas a Vargas se tornaram fortes não apenas na imprensa, opositores 

do presidente saíram às ruas das grandes cidades do país para pedir sua saída. Em 

contrapartida a esses protestos populares simpáticos a Getúlio indignados com as ofensas a 

ele dirigidas, começaram a revidar as agressões, dando origem a um movimento que se 
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convencionou chamar de queremismo, pois tinha como sua principal plataforma a 

permanência do presidente no poder, primeiro como candidato nas eleições e posteriormente 

como organizador da Assembleia Constituinte.  

Se no início, esse movimento criado pela população humilde temerosa em perder seus 

benefícios trabalhistas, associados diretamente os presidente que os implantou, apoiavam e 

defendiam Getúlio Vargas nas ruas, enfrentando a oposição em seus comícios de maneira 

desordenada, a partir de abril, começou a se organizar de maneira mais ordenada, colocando 

os trabalhadores antes marginalizados, no jogo político da transição democrática (FERREIRA, 

2010). No mesmo mês, ainda que de maneira velada para não comprometer ainda mais Vargas 

frente sua oposição crescente, o movimento passou a receber apoio do DIP e de 

departamentos do Ministério do Trabalho, além de importantes remessas financeiras de 

empresários favoráveis a continuação do presidente. Em maio o movimento, que ainda carecia 

de uma direção centralizada e praticas de ações definidas, pautado em sua demarcada 

bandeira da continuidade do presidente, passou a se espalhar por todo o país não ficando mais 

restrito a Capital Federal, onde foi criado, organizando manifestações pró Vargas por todo o 

Brasil, não sendo mais possível aos jornais da oposição ignora-lo. 

A partir de julho, o movimento se modifica com a fundação do Comitê Pró-Candidatura 

Getúlio Vargas no Rio de Janeiro, assumindo um caráter quase que partidário o que permitiu a 

expansão se suas ações como comícios, formação de novos comitês pelos bairros e cidades do 

interior, abaixo assinados. O Queremismo ganhava força impulsionada pelas manifestações 

populares que se contrapunham a campanha de ataques ao presidente feita principalmente 

pela UDN, impedindo seus comícios, o que gerou inúmeros confrontos agitando ainda mais o 

cenário político eleitoral do período, deixando a oposição alarmada com uma possível 

manobra continuista de Vargas como ocorrido em 1937, só que dessa vez sobre outras bases 

de apoio. (FERREIRA, 2010). 

Agosto se configurou no auge do movimento e três acontecimentos foram de grande 

destaque. O primeiro deles foi um grande comício seguido de passeata que se deslocou do 

centro da Capital Federal até o Palácio do Catete, onde foram recebidos pelo presidente. O 

segundo, ocorrido no dia 22 daquele mês, quando milhares de queremistas se uniram aos 

populares para receberem com grande festa os soldados do Regimento Sampaio , que lutaram 

em Monte Castello. A recepção que seria para a oposição um duro golpe a Vargas, pelo fato de 

a FEB simbolizar a luta democrática e a derrota dos regimes fascistas, acabou fortalecendo 

ainda mais a figura do presidente, que quando avistado pelos pracinhas em desfile foi saudado 

por esses sobre gritos de “viva Getúlio”, constrangimento ainda aumentado, pois para a UDN 
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esse momento seria o ápice da campanha do Brigadeiro, no entanto, quando Vargas subiu ao 

palanque no centro da cidade foi ovacionado pela multidão, frustrando os planos opositores 

(FERREIRA, 2010). 

O terceiro e ultimo ato, foi outro grande comício que os queremistas organizaram, 

transmitido por várias estações de rádio e acompanhado por milhares de pessoas em todo o 

território nacional, que pretendia lançar a candidatura de Vargas às eleições. Mas a 

importância desse fato ficou por conta da negativa de Getúlio em concorrer ao pleito, já que o 

prazo para as candidaturas se encerrariam dias depois no início de setembro. A negativa do 

presidente forçou a reelaboração do projeto político, lançando assim, a ideia de uma 

“Constituinte com Getúlio”, lema que passou a nortear o movimento, que agora também 

contava com o apoio dos comunistas. Em setembro, inicia-se uma forte campanha em torno 

da nova bandeira, agendado, para o final do mês, outro importante comício com a presença do 

presidente. Esse evento não ficaria restrito apenas a capital do Brasil, mas seria realizado em 

sincronia, por várias outras cidades do país, evidenciando a participação do Ministério do 

trabalho e dos empresários ligados a Vargas na organização desses atos; a estrutura desses 

comícios, as transmissões de rádio, a propaganda comprada nos jornais e o uso do transporte 

público para o deslocamento das massas são alguns dos exemplos do envolvimento desses 

órgãos na campanha queremista. 

A organização do movimento estava nas mãos de lideranças do Partido Trabalhista 

Brasileiro (PTB), figuras como José Junqueira e Hugo Borghi, confundindo-se em muitos 

momentos o queremismo com o partido, que cedia seus espaços para usos do causa 

queremista, o configurava uma contradição, já que na teoria o PTB era aliado ao PSD na 

candidatura Dutra (GOMES, 1988). Em outubro, uma ultima onda de comícios foram realizados 

pelo país com maciça presença das esquerdas, comunistas e socialistas, empunhavam seus 

cartazes e bandeiras de suas agremiações e partidos, pedindo a Constituinte com Getúlio, além 

dos discursos de lideranças comunistas como Prestes e Maurício Grabois (FERREIRA, 2010). 

A aproximação do presidente com os comunistas e o crescimento do queremismo, 

deixaram a oposição e parte da ala conservadora das Forças Armadas alarmadas. Além desses 

motivos o que agravou a situação de Vargas frente a seus adversários, foi à nova política 

assumida a partir de alguns decretos de cunho nacionalista postos em vigor, agradando a 

esquerda. Com o intuito de dificultar a entrada de capitais estrangeiros no país, a lei 

“antitruste”, assinada em junho, visando desapropriar qualquer organização cujos negócios 

estivessem lesando os interesses nacionais, evitando o monopólio, se configura em um claro 

exemplo dessa política econômica. A gota d’água acontece em outubro, quando Getúlio 
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antecipou a data das eleições estaduais e municipais para o mesmo dia das presidenciais, 

exigindo que os titulares de cargos públicos que fossem concorrer deveriam abandonar seus 

postos trinta dias antes do pleito, o que causou enorme suspeita de que o presidente 

manipularia as eleições (SKIDMORE, 1976). 

Temendo alguma manobra de Vargas e assustados pelo movimento queremista, a 

oposição, lideradas pelo General Goés Monteiro, articulam um golpe que derrubou Getúlio da 

presidência no dia 29 de outubro, entregando o cargo ao Poder Judiciário na figura do ministro 

José Linhares. Nos poucos dias que esteve no poder o ministro confirmou a data das eleições 

para 2 de dezembro, cancelando o decreto do presidente deposto que colocava as eleições 

municipais e estaduais para o mesmo dia, anulando também, a política econômica nacionalista 

adotada meses antes por Vargas.O país começou a se preparar para futuras eleições, legando 

ao vencedor a responsabilidade de comandar as transformações necessárias a nação após 15 

anos de administração varguista (FERREIRA, 2010). 

A eleição ocorreu sem maiores incidentes na data marcada, os principais candidatos na 

sucessão presidencial do Brasil eram o General Eurico Gaspar Dutra e o Brigadeiro Eduardo 

Gomes. Aparentemente, a candidatura do brigadeiro (UDN) estava em crescimento, enquanto 

a do general (PSD/PTB) parecia estagnada. A campanha da UDN aglutinava setores da classe 

média das grandes cidades do país em torno da bandeira democrática e do liberalismo 

econômico. Dutra não entusiasmava muito os eleitores, e chegou-se a pensar em um 

substituto para concorrer à presidência, porém, as vésperas da eleição, através da publicação 

de um manifesto, Getúlio declarou publicamente seu apoio à candidatura do general Dutra, 

alterando totalmente os rumos do pleito.  

A oposição foi pega de surpresa pela vitória de Dutra, que com 55% dos votos venceu 

seu principal rival que contou com 35% dos votos. Este inesperado resultado mostrou a força 

da maquina eleitoral construída pelo PSD e principalmente o prestígio de Vargas nas camadas 

trabalhadoras. A eleição de Dutra se construiu nos três grandes Estados, Minas Gerais, Rio 

Grande do Sul e São Paulo. Por sua vez, o Brigadeiro Eduardo Gomes alcançou seu melhor 

resultado no Nordeste. O destaque nessas eleições ficou por conta das expressivas votações 

que o PCB, então na legalidade, recebeu, com 10% do total de votos, beneficiados 

internamente pelo prestigio de Luis Carlos Prestes e externamente do prestigio da União 

Soviética (FAUSTO, 2006). 

 Em janeiro de 1946 o general Eurico Gaspar Dutra tomou posse e buscou alterar as 

políticas do antigo governo, iniciando os trabalhos da Assembleia Nacional Constituinte que 

após diversas reuniões debatendo os projetos até setembro quando foi promulgada a nova 
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Constituição brasileira que se diferia muito da anterior, datada de 1937. O Brasil foi definido 

como uma Republica Federativa, com um sistema presidencialista de governo, na qual o eleito 

pelo voto direto e secreto governaria o país por cinco anos. 

No primeiro ano de gestão, o novo presidente gozou de certa tranquilidade política, 

detendo a maioria no congresso e contando com certa cooperação do principal partido da 

oposição, a UDN. A composição de seu gabinete, ocorrida após a promulgação da Constituição, 

foi moderadamente conservadora, optando por ministros anticomunistas, como o General 

Canobert Pereira da Costa para o Ministério da Guerra e economistas ortodoxos como o 

ministro da fazenda Corrêa e Castro. Porém essa aparente tranquilidade começou a se 

transformar ainda no final de 1946, primeiro pelas crescentes queixas da UDN que reclamava 

de seu pequeno papel no governo, o partido pleiteava um maior espaço no jogo político em 

troca de seu apoio ao presidente. Os problemas de Dutra se ampliaram quando o ex-

presidente e agora senador pelo PSD, Getúlio Vargas, rompe abertamente  com a nova gestão 

(SKIDMORE,1976). 

No campo político a oposição mais evidente ao governo foi realizada pelo Partido 

Comunista Brasileiro (PCB), que apoiado em seus 15 parlamentares eleitos atacava as medidas 

liberais e entreguistas pretendidas pela cúpula administrativa do país, choques entre 

militantes do partido e a polícia se tornaram frequentes no período. Em represália aos 

comunistas, Dutra, em meados de 1946, iniciou expurgos entre os funcionários públicos, tendo 

como principais alvos os comunistas. O crescimento e a influencia que o PCB obteve nas 

camadas populares, evidenciado nas expressivas votações nas eleições estaduais de 1947, 

preocupam o presidente, respaldado em cláusula da nova Constituição em que partidos 

“antidemocráticos” seriam impedidos de participar da esfera política, colocou o partido na 

ilegalidade, caçando os mandatos da legenda. Medida apoiada por setores civis conservadores 

e principalmente pela ala anticomunista do Exército, que passam a perseguir não apenas os 

comunistas, mas também outras vertentes da esquerda nacional, como os trabalhistas, 

socialistas entre outros acusados de subversão (SEGATTO, 2010). 

No âmbito externo o presidente, antigo simpatizante do Eixo, era agora um fiel aliado 

dos EUA, com a Guerra Fria e a consequente pressão norte-americana sobre o continente, 

Dutra se alinhou ao bloco capitalista, rompendo relações diplomáticas com a União Soviética. 

Aproximação essa, que também se deu no âmbito econômico, como símbolo dessa aliança 

criou-se, em 1948, a Comissão Brasil - Estados Unidos, encarregada de elaborar um plano de 

desenvolvimento para o país, tendo como ponto central a atração de indústrias e capital 
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norte-americano para o Brasil; essa comissão ficou conhecida como Abbink-Bulhões em 

homenagem as lideranças dos dois países (VIZENTINI, 2010). 

Na área econômica o governo Dutra seguiu um modelo liberal, a intervenção estatal 

foi condenada e os controles oriundos do Estado Novo foram sendo abolidos. A situação do 

Brasil no plano financeiro era favorável, com os anos de guerra o país acumulara divisas no 

exterior, entretanto, a política econômica liberal de livre concorrência de mercado acabou 

fracassando, estimulando a onda de importações de bens de toda espécie, favorecida pela 

valorização da moeda brasileira, o que levou praticamente ao esgotamento das divisas 

acumuladas em anos anteriores sem trazer saldos positivos para o país (IANNI, 1977).  

 Com a nova conjuntura mundial, fruto do final da Segunda Guerra, o Brasil assiste a 

consolidação do sistema capitalista e um equilíbrio na balança comercial, despertando o 

interesse de empresas estrangeiras, principalmente norte-americanas, em investir capital no 

país. Para os liberais, a entrada desse capital transformaria o desenvolvimento industrial no 

Brasil, tendo sido Getúlio Vargas um grande entrave nesse projeto, por conta de seu 

nacionalismo econômico. Com a saída de Vargas do poder, inicia-se outro período na 

economia e na política brasileira, o país passa a sofrer influencia direta dos EUA. Com a adoção 

de práticas do liberalismo econômico, iniciou-se o processo de desmanche da estrutura estatal 

em benefício do capital estrangeiro. Os custos desse alinhamento político-econômico com o 

capital estrangeiro trouxeram uma grave crise social e financeira ao país, o governo do General 

Eurico Gaspar Dutra, ampliando as relações comerciais do Brasil com os norte-americanos, 

criou condições favoráveis para a entrada de investimentos estrangeiros no país, estimulando 

as importações. Atingidas pelo crescimento das importações as reservas cambiais, adquiridas 

entre 1939-1945, foram gastas, apontando o primeiro sinal negativo ao Brasil neste 

alinhamento com o capital norte-americano, além do congelamento de salários, alta inflação, 

recessão econômica e a consequente perda de poder aquisitivo de boa parte da população 

brasileira. (IANNI, 1977). 

Diante da necessidade de coordenar os gastos públicos, em 1947 é proposto o Plano 

SALTE um plano quinquenal. Segundo o sociólogo Octavio Ianni: 

 

O plano SALTE circunscrevia-se a quatro setores econômicos e 

sociais: saúde, alimentação, transporte e energia. E previa 

investimentos para os anos de 1949-1953. Os recursos para esses 

investimentos deveriam provir do orçamento federal, das dotações 

estipuladas na Constituição e de empréstimos internos e externos. 

Entretanto, como instrumento de ação governamental, o plano era 



55        VI Seminário de Pesquisa do PPGHS – XIII Semana de História – I Encontro 

                das Especializações em História da Universidade Estadual de Londrina 
  

descoordenado e divorciado da realidade. Estas, também, são razões 

por que a maioria dos seus objetivos não pôde ser realizada (IANNI, 

1977. p.91). 

 

 O saldo do governo Dutra no plano político-econômico resultou em uma maior 

concentração de renda, acentuando o abismo entre as classes sociais. No campo social o final 

do governo Dutra, caracterizou-se pela repressão policial violenta das manifestações populares 

e os sucessivos anos de salários estagnados dos trabalhadores. As manobras para a sucessão 

presidencial começaram antes mesmo de o General completar a metade de seu mandato, 

Vargas aparecia como uma grande força, porém, o general negou-se apoiar a candidatura de 

Getúlio, que foi grande opositor de seu governo e não daria continuidade à linha político-

econômica adotada. Na campanha presidencial o PSD lançou um político mineiro quase 

desconhecido, o advogado Cristiano Machado, fato que colaborou para que muitas lideranças 

do PSD abandonassem essa candidatura. A UDN voltou a apresentar o Brigadeiro Eduardo 

Gomes. Getúlio baseou sua campanha na defesa da industrialização e na melhoria das 

questões trabalhistas, apoiado pelo PTB e o PSP, contando ainda com o apoio aberto de uma 

parte do PSD. Nas eleições realizadas em três de outubro de 1950, Vargas obteve vitória, 

alcançando 48.7% dos votos, contra 29.7% de Eduardo Gomes e 21.5% de Cristiano Machado. 

(FAUSTO, 2006). 

Em janeiro de 1951, a presidência é transferida do General Dutra para Getúlio Vargas, 

que toma como primeira medida a escolha de seu novo ministério, que refletiu a diversidade 

de alianças presentes em sua campanha. Essa transição governamental correspondeu a um 

rearranjo da relação entre o Estado e a Economia, entretanto, essas mudanças não foram 

repentinas, pois importantes setores do poder público ainda permaneciam atrelados com as 

práticas liberais adotadas anteriormente. Coube então a Vargas, nos dois seguintes anos de 

mandato, atacar os problemas que estagnavam o país, como a crescente inflação, o pequeno 

crescimento industrial do país e o congelamento do salário dos trabalhadores. Buscando o 

desenvolvimento de um Capitalismo nacional, o presidente apoiou medidas que 

contemplassem questões estruturais, desenvolvendo setores fundamentais como o energético 

e o de transportes. O novo mandato reservava diversos problemas, pois nos últimos anos, a 

estrutura social, política e econômica do país havia se alterado, trazendo ao palco político 

novos atores no plano interno, como a crescente classe média urbana e as camadas populares 

e uma forte bipolarização no plano externo, fruto da Guerra Fria. 
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A imprensa periódica sob o mito da notícia como 
verdade: Jornal do Brasil e sua atuação no pré e 
pós-golpe de 1964 
 

Dayane Cristina Guarnieri 1 
 

 

O objetivo do texto reside em contextualizar a posição do Jornal do Brasil 

dentro do contexto da década de 1960, para compreender seus posicionamentos, qual 

grupo melhor representava e qual sua situação econômica e administrativa. Assim 

como sua atuação mediante momentos que marcaram a política nacional do período 

como a campanha golpista, e a fixação do Estado de Exceção. 

Enfatiza-se o seu processo de desenvolvimento dentro da sociedade brasileira 

e principalmente, o seu discurso diante das transformações de linguagem do 

jornalismo brasileiro. O jornalismo vigente possuía o objetivo de construir um 

jornalismo ideal, livre de acusações de parcialidade, por isso a ênfase em disseminar o 

discurso de que a informação publicada é o retrato da realidade, ou seja, a verdade. 

Ao considerar que o discurso possui um objetivo que está relacionado aos 

interesses de grupos que marcam determinado momento histórico. Portanto, apesar 

da fonte não matizar diretamente seu próprio cenário, assim como sua relação com o 

poder público, seu discurso permite ao pesquisador decifrar partes dessas relações 

que não estão expostas totalmente  na “linguagem produto”, vendida para o leitor.  

A década de 1950 é apontada pela historiografia como o momento de grandes 

transformações para o jornalismo, cuja característica principal se encontra, no discurso 

composto pelo binômio modernidade e neutralidade da notícia, discurso que 

perpetuará durante a década seguinte, as mudanças desse novo jornalismo baseavam-

se nos pressupostos de verdade, objetividade e neutralidade em detrimento de um 

velho jornalismo polêmico e explicitamente parcial.  

                                                             
1
 Mestranda do Programa de Pós-Graduação em História Social da Universidade Estadual de Londrina, 

Bolsista da Fundação Araucária. Orientador: prof. José Miguel Arias Neto. 
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Tanto a neutralidade quanto a modernidade faziam parte do que Barbosa 

(2006) chama de a “mítica da objetividade” que tornava o jornalismo o único que 

detinha a capacidade de ler o mundo e transmiti-lo de forma fidedigna aos leitores.  

Para Barbosa (2006) o Jornal do Brasil até década de 1950 possuía uma das 

menores tiragens do Rio de Janeiro, porém ele emerge em 1960 como um dos 

pioneiros em inovação no abordar da notícia, da técnica, do estilo e da prática 

jornalística. Este periódico participou ativamente do debate e do processo social que 

marcou a trajetória de derrocada do governo constitucional e da irrupção e 

implantação do Estado de Exceção no ano de 1964, assim como o apóio aos seus atos 

e a sua continuidade. 

Conforme a campanha contra o governo constitucional deposto, e a 

expectativa descrita pelo JB após a vitória do golpismo, percebe-se que o grupo que 

ele representa em um primeiro momento, corresponde ao grupo que conspirou e 

corroborou para a deposição do governo constitucional. 

No entanto, em meio as falas da imprensa que ressaltam a sua desvinculação 

personalista e opinativa em prol da neutralidade como meta alcançada na década de 

1960, a realidade segundo Ribeiro (2003) é que a maioria dos jornais ainda pertencem 

à famílias e continuam a defender seus interesses por sobrevivência, ou seja, a buscar 

apoio dos proprietários anunciantes e do poder do Estado.  

Ferreira (1996, p.152) anuncia que o Jornal do Brasil era um diário matutino 

que haviam passado por um momento de modernização técnica na década de 1950. 

Em 1956 o Jornal do Brasil encontra-se em boas condições financeira propiciada pela 

administração anterior de Pires do Rio. Posteriormente quando Odilo Costa Filho foi 

escolhido para coordenar a reforma do periódico, ele compôs uma equipe com 

jornalistas egressos do Diário Carioca e da Tribuna da Imprensa.  

As modificações importantes começam em 1957 “com a publicação de uma 

fotografia na primeira página”. Em 1959 a capa sofre uma mudança completa, passa a 

ocupar inteiramente o noticiário, com poucos classificados. Em 1960 os classificados 

passam a compor um caderno separado, o caderno C. (FERREIRA, 1996, p.153-154) 

Nas atitudes de participação política o periódico preservou sua estrutura 

original, ou seja, “um órgão ‘católico, liberal-conservador, constitucional e defensor da 
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iniciativa privada”. (FERREIRA, 1996, p.154) Segundo Wainer o Jornal do Brasil 

aumentou muito sua penetração a partir da ditadura. (WAINER, 1989, p. 273) 

 

Em 1961, com a entrada de Alberto Dines, a reformulação do Jornal 
do Brasil, finalmente se consolidou. Segundo Nascimento Brito foi 
Alberto Denis – editor do jornal de 1961 a 1973 – quem sistematizou 
as modificações [...]. Essa reforma fez com que o jornal passasse de 
fato a ocupar outra posição no seio da imprensa carioca, ganhando 
nova estatura na formação da opinião política do país e estimulando 
a reestruturação gráfica dos demais periódicos. (FERREIRA, 1996, 
p.154) 
 

Abreu (2006, 108,109) ratifica que a imprensa da década de 1950 abandona 

sua tradição sob a égide da influencia francesa no jornalismo que ressaltava o 

combate, a crítica, a doutrina e a opinião, pelo modelo norte-americano que separa a 

opinião e da informação. Em 1960 a imprensa vive o apogeu do jornalismo político, 

com atitudes de engajamento por parte da sociedade, defendiam interesses 

ideológicos dos partidos, a imprensa tinha uma concepção missionária. Ao longo dessa 

década a imprensa brasileira transforma sua linguagem, frisando que a notícia passa a 

ocupar mais espaço do que a opinião. 

 

Quando se observa os meses finais do regime democrático, vê-se que 
o ano de 1964 começou num clima político de grandes incertezas, 
com suspeitas de que Goulart pretendia dar um golpe e assumir 
poderes ditatoriais, dissolvendo o Congresso. (ABREU, 2006, p.119-
121) 
 

Ribeiro (2008) salienta que junto com a ampliação da rede bancária e a 

efervescência cultural em 1960, surgem os movimentos artísticos que iram buscar 

formas de representar a relação inexorável entre a “idéia de modernidade e 

desenvolvimento presente no imaginário político da época”, que viam os EUA como 

um padrão de vida desejável a ser alcançado.   

Assim para Ribeiro (2008, p. 4) os periódicos norte-americanos são “um 

modelo a ser seguido pelo jornalismo brasileiro na elaboração dos textos, na 

paginação e na distribuição da matéria, assim como na administração e na gestão 
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comercial das empresas”.  É nesse contexto que aparecem as reformas redacionais e 

gráficas do Jornal do Brasil em 1956. 

 

A transformação da imprensa em negócio de grandes proporções, em 
emprêsas, e, paralelamente, o desenvolvimento, complexidade e 
encarecimento de suas técnicas, demandando grandes investimentos 
e acompanhando o desenvolvimento qualitativo e quantitativo do 
público, mostra como a proteção contra a censura perdeu o interêsse 
antigo, embora não tenha êste desaparecido; as grandes empresas 
jornalísticas, no essencial, se autocensuram (SODRÉ,1966, p.468) 

 

 

Segundo Ribeiro (2003) esse âmbito de modernização na imprensa remonta 

as transformação da linguagem jornalística que se intensificaram a partir da década de 

1950, que visa vincular sua imagem com a da objetividade da notícia em detrimento 

das críticas, das polêmicas e do partidarismo. O jornalismo passa a ser o “’espelho da 

realidade”. (RIBEIRO, 2003, p.149)  

Quando os periódicos incorporam as novas técnicas e o ideal de 

modernidade, concomitantemente parece distancia-se dos políticos da sociedade, o 

“campo jornalístico transforma-se numa comunidade discursiva própria que criou as 

condições de sua eficácia”. 

 

Reformar os jornais afiná-los aos padrões norte-americanos, ainda 
que apenas retoricamente, significa inseri-los formalmente na 
“modernidade”. No contexto da década de 1950-1960, significava 
conferir ao campo jornalístico um capital simbólico sem precedentes, 
significava fazer do seu discurso “uma fala autorizada” e transformar 
a imprensa em um ator social reconhecido. (RIBEIRO, 2003, p.158) 
 

A abordagem de Abreu (2006, p.108,109) também expõe características 

relevantes sobre a imprensa da década de 1960, ela aponta o período como o apogeu 

do jornalismo político, com atitudes de engajamento por parte da sociedade. A 

indústria de comunicação de massa era considerada partidária, defendiam interesses 

ideológicos dos partidos, tinha uma concepção missionária. Entre 1950-1960 a 

imprensa brasileira transforma sua linguagem, e a imagem transmitida é de que a 

notícia passa a ocupar mais espaço do que a opinião.  
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Os jornais ao priorizarem, a partir daí, um conteúdo enfeixado pela 
idéia de imparcialidade contida nos parâmetros da lide e na edição, 
no qual o corpo de copy-desck ganha destaque, e ao promoverem a 
padronização da linguagem, constroem para a imprensa o espaço da 
neutralidade absoluta. Com isso, passam a ter o reconhecimento do 
público como lugares emblemáticos para a difusão da informação, 
ainda que a carga opinativa não tenha sido alijada das publicações. 
(BARBOSA, 2006, p.224) 
 

Com a finalidade de compreender as falas do periódico que parecem 

contraditórias e indefinidas quando se refere ao âmbito político da época e as 

explicações dele. Ao supor que as construções discursivas são uma tentativa de dar 

sentido a situação vigente considera-se a concepção de Boudieu (1989) sobre poder 

simbólico que é o “poder de construção da realidade que tende a estabelecer uma 

ordem gnoseológica: o sentido imediato do mundo”. (BOURDIEU, 1989, p.9) 

Para o autor as relações de comunicação são sempre relações de poder que 

necessitam do poder simbólico acumulado pelos agentes/instituições. Ou seja, 

inicialmente o novo regime manteve todas as instituições anteriores que respaldavam 

e justificavam que o governo golpista não era ditatorial e que estava alicerçado sob 

aparatos democráticos.  

Além dessas instituições símbolo da democracia existe também a imprensa 

que “em todas as épocas, pregou o culto a objetividade” (ALVES, 1996, p.34), e 

particularmente, nesse momento essa característica e extremamente disseminada, ao 

considerar a existência de certa credibilidade adquirida, como talvez, o único meio de 

informação que alcance a maioria da sociedade.  

A imprensa por meio de sua identificação como locus da verdade, 

imparcialidade e neutralidade possuía um poder simbólico que lhe confere autoridade 

para falar, esta vai ser utilizada como um dos instrumentos que atuam em prol da 

legitimação da nova estrutura governamental que objetiva impor-se sobre a maioria 

da sociedade.   

Parece difícil perceber se o registro jornalístico e suas concepção sobre a 

ditadura suscitaram mudanças na opinião e no agir da sociedade, por meio das fontes 

que nos explicita a propaganda favorável ao novo regime, contudo, até que ponto esse 

relativo poder simbólico contribui para respaldar a existência de um governo golpista? 
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Segundo BOURDIEU (1983) a “língua não é apenas um instrumento de 

comunicação ou mesmo de conhecimento, mas um instrumento de poder. Não 

procuramos apenas ser compreendidos, mas também obedecidos, acreditados, 

respeitados reconhecidos”. (BOURDIEU,1983, p. 160,161) 

O autor discorre sobre as formas mais radicais de censura que consiste na 

habilidade de excluir alguns indivíduos da comunicação. Ele insiste que ao se analisar o 

discurso é necessário considerar a “instauração da comunicação, porque as condições 

de recepção esperadas fazem parte das condições de produção” (BOURDIEU,1983, 

p.161) Outra característica para compreensão do discurso consiste na identificação da 

estrutura e na constituição do grupo no qual está inserido o discurso, além das 

relações de forças simbólicas (quem pode e quem não pode falar) e das leis de 

produção do grupo que excluem alguns. (BOURDIEU, 1983, p.163) 

 

O discurso é uma formação de compromisso resultante da transação 
entre o interesse expressivo e a censura inerente as relações de 
produção lingüísticas particulares (estrutura da relação lingüística ou 
campo de produção e de circulação estabilizado) que se impõe a um 
locutor dotado de uma competência determinada, isto é, de um 
poder simbólico mais ou menos importante. (BOURDIEU,1983, p.164) 
 

O cenário brasileiro pós golpe-civil militar é exposto no Jornal do Brasil, como 

o momento de volta a uma certa normalidade. O editorial autoridade e confiança, 

otimiza uma futura administração da chamada “revolução” de 1964. 

 

Sendo legalista a Revolução é também essencialmente reformista 
[...] As reformas que agora podemos fazer, pela via democrática da 
elaboração legislativa e da liderança política do Congresso, vão 
atender aos interesses de todas as parcelas nacionais [...]. O JORNAL 
DO BRASIL repudiará hoje e sempre qualquer hipótese de governo 
ditatorial”. (Jornal do Brasil, 6 de abril de 1964, p.6, tít.: Autoridade 
e confiança). 
 

O Jornal do Brasil aborda a questão constitucional: 

 

Os políticos e as lideranças partidárias agem como se não houvesse 
no País uma legalidade revolucionária, mas há uma legalidade 
revolucionária. Os limites dessa legalidade não estão escritos na 
Constituição por força dos fatos do poder. Os Chefes dessa 
legalidade desejam voltar à obediência integral da Constituição, 
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depois de cumpridos os objetivos de depuração do País daqueles 
brasileiros que pretenderam ferir a Constituição na sua essência: a 
ordem econômica e social, extinguindo-se, ao mesmo tempo, a 
democracia representativa. [...] Desejam voltar ao império total da 
lei escrita. Não consentiram, porém, que ela lhes tolha os atos 
essenciais aos fins visados. E entre êsses fins estão o 
restabelecimento imediato do Executivo nôvo. (Jornal do Brasil, 9 de 
abril 1964, p.1) 
 

O Jornal do Brasil afirma sua necessidade, pois este apresenta a legalidade 

revolucionária como algo que está acima da lei escrita nesse momento. Ou seja, a 

própria linguagem explicita a nulidade da Constituição que a qualquer momento pode 

ou deve ser ignorada. No governo constitucional deposto a lei escrita era intocável, e 

digna de total de respeito. No entanto, em um curtíssimo período de tempo seu status 

mudou, juntamente com o regime que não era mais constitucional.  

O primeiro editorial do Jornal do Brasil após a imposição do Ato Institucional 

chamado também de Ato Institucional, ratifica que por meio dele a “Revolução 

Vitoriosa se auto-limitou”, além de avultar com incolumidade a garantia da sucessão 

presidencial com sufrágio universal por meio das provas consideradas anti-ditatoriais 

como a permanências da constituição de 1946 e a dos poderes e instituições que 

regem a sociedade. 

O Ato Institucional editado dia 09/04/1964 pelo Alto Comando da Revolução 

(Ministro da Guerra Gal. Costa e Silva, Almirante Augusto Rademaker, e o Brigadeiro 

Correia de Melo) mantém a Constituição de 1946 e as constituições estaduais e impõe 

uma série de medidas que serão observadas durante o processo revolucionário a se 

encerrar a 31 de janeiro de 1966. 

 Dentre as medidas do ato as mais impactantes são a “suspensão, por seis 

meses, das garantias constitucionais [...] e auto-atribuição dos comandantes-em-chefe 

editôres do Ato para suspensão dos direitos políticos, pelo prazo de 10 anos e cassação 

de mandatos” (JB, 10/04/1964, p.1). 

Ao entrar em vigor o AI efetiva a cassação de mandatos e suspensão de 

direitos políticos, principalmente de políticos envolvidos no Governo Goulart, na 

Frente Parlamentar Nacionalista, os que se identificavam com a esquerda, os líderes 

sindicais, donos de jornais e membros do judiciário. Dentre os políticos que tiveram o 
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mandato cassado por dez anos encontram-se os ex- presidentes Jânio Quadros, João 

Goulart, o Secretário geral do partido comunista no Brasil Luis Carlos Prestes, o ex-

governador Miguel Arrais e o deputado Leonel Brizola.  (Jornal do Brasil, 11 de abril 

1964, p.3) 

Após o golpe civil-militar inicia-se um debate em torno da escolha do novo 

Presidente do Brasil que iria estabelecer-se no cargo até janeiro de 1966, a fim de 

devolver o poder a um presidente eleito “democraticamente”. Os nomes que 

ascendem na grande imprensa são o de Marechal Eurico Gaspar Dutra, General Kruel e 

do General Humberto Carlos Castelo Branco, este último angariava, a maior parte, do 

apoio entre os políticos, principalmente governadores como Carlos Lacerda, 

Magalhães Pinto, Ademar de Barros etc. 

 Em 6 de abril, de 1964 já existia um consenso entre as lideranças políticas da 

direita e dos militares em indicar para o Congresso o nome do General Humberto 

Castelo Branco para a Presidência da República, pois os políticos dominantes do 

esquema vitorioso continuam a admitir que o General preencheria as exigências para o 

cargo. (Jornal do Brasil, 6 de abril 1964, p.1) 

 O Jornal do Brasil, agora se posicionam a favor das reformas, pois alegam 

que as reformas da revolução de 1964 diferenciam-se das reformas do governo 

Goulart, o editorial do dia 6 de abril de 1964 aponta que as reformas nesse momento 

seriam realizadas “pela via democrática da elaboração legalista e da liderança política 

do Congresso [...]. O JORNAL DO BRASIL repudiará hoje e sempre qualquer hipótese de 

govêrno ditatorial”. (Jornal do Brasil, 6 de abril 1964, p.6, tít.:Autoridade e confiança) 

Assim, durante a presidência de Goulart as reformas estruturais não 

conseguiram o respaldo do Congresso e nem o da imprensa para alterar a constituição 

e realizá-las. Contudo, no regime de exceção essa proposta estará sempre presente e 

incentivada pelos periódicos, que antes se opunham as reformas, principalmente, o 

Jornal do Brasil. 

A inversão de sentido do âmbito das mudanças constitucionais é notória, 

agora elas podem ser manipuladas em prol de uma “democracia”, que adquire sentido 

particulares, pois exclui benefícios ou direitos para a maior parte da população. Assim 

percebe-se que o novo governo cria medidas de exceção geradas no meio dos partidos 
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e do Congresso, estes apesar de não possuírem a autonomia anterior são signos do 

reduto constitucional, capaz de legitimar um governo golpista e minimizar as críticas 

da oposição. Essa necessidade explica o porquê manter estruturas do governo 

anterior. 

No editorial do dia 2 de junho Caminho a seguir, o Jornal do Brasil justifica a 

prorrogação do mandato pedindo mais tempo à “revolução” para que se realize a 

redemocratização do país. Nesse mês predominam e beiram a unanimidade os 

editoriais favoráveis ao movimento golpista e à administração de Castelo. Além disso, 

nesse mês as articulações almejavam conceder uma definição sobre o que era e o que 

pretendia a “revolução” e atual governo, eles revelavam características positivas, 

principalmente, das reformas que a chamada “revolução” faria no país, estas explicam-

se na alteridade diante das reformas janguistas, também defende a atitude golpista e o 

governo de Castelo Branco das especulações que vem do exterior e que a julga a ação 

e o presidentes  totalitários.   

Desde maio o Jornal do Brasil realizava uma campanha à favor da 

prorrogação alegado em premissa geral, que caso não se estenda o prazo a “revolução 

poderia sucumbir perante um novo surto de agitação que viria da corrida sucessória. 

Portanto demarca sua postura ao repetir que “JORNAL DO BRASIL sugere: o 

deslocamento da data da eleição presidencial para que ela coincida com a eleição 

parlamentar de 1966”. (Jornal do Brasil, 18 de maio de 1964, p.6, tít.:) 

 

Nossa opinião é conhecida. Achamos imprescindível a trégua 
política, porque consideramos desaconselhável uma campanha 
sucessória em 1965 que agitasse o País, antes de definidos os limites 
e as formas da nova legalidade constitucional (com as reformas 
políticas), e antes de obtidos os resultados de uma política global 
destinada a sanear as finanças e colocar o desenvolvimento em 
bases mais concretas. A trégua de um ano – com a eleição 
presidencial em 1966 e coincidência de mandatos – seria suficiente. 
Levar essa trégua além seria estimular tendências oligárquicas da 
própria revolução, sem que ela passasse pelo processo de 
legitimação – o processo correto das eleições diretas em sufrágio 
universal. (Jornal do Brasil, 21 de maio de 1964, p.6, tít.: Indiretas 
não) 
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O Jornal do Brasil é favorável à coincidência de mandatos e considera o prazo 

limitado do mandato presidencial um obstáculo que a “revolução” precisa remover, 

“para que a essência passe ser atingida e trabalhada, na atmosfera indispensável de 

detenção política. (Jornal do Brasil, 9 de julho de 1964, p.6, tít.: Impasse vencido) 

 

Muito mais em nome da Revolução do em nome do Govêrno, o 
JORNAL DO BRASIL só tem motivos para reiterar a posição que 
assumiu, desde o início de debater sôbre a reforma política em favor 
da coincidência dos mandatos, como a solução adequada para o 
impasse atual. O Govêrno está errando entre, a hesitação, os 
escrúpulos sem propósito e a inépcia pura e simples na condução 
desses problemas, que é o seu problema número um, a própria 
razão de ser (Jornal do Brasil, 8 de julho de 1964, p.6, tít.: Auto-
Asfixia) 
 

Em 22 de julho o Congresso aprova a Emenda Constitucional nº 9, que 

prorroga o mandato presidencial de Castelo Branco até março de 1967, este fato é 

comemorado pelo Jornal do Brasil, que considerou sua participação de suma 

importância para a decisão.  

Para o JB acreditava que após aprovação da prorrogação o ambiente político 

se tranqüilizaria, sem agitações em torno da eleição presidencial marcada para 1966, 

contudo, a frustração desencadeada pela antecipação do pleito eleitoral e a 

dificuldades de diálogos e convergências entre Executivo e os três principais partidos 

(PTB, UDN e PSD), evidenciam o fracasso inicial do Governo de Castelo. 

Compreende-se que periódicos apesar da atmosfera na qual se inicia a 

configuração de arbitrariedades, demarcam suas posições com relação à situação 

vigente na política nacional. Apesar de necessitarem do incentivo financeiro do poder 

público assim como da publicidade que se vinculava a grupos que mantinham relações 

com o mesmo os jornais possuíam uma voz que anuncia um dado discurso que é fruto 

das necessidades de sobrevivências sublinhadas acima, mas também que se constitui 

da herança de um pensamento construído e que está em construção contínua a 

medida que enfatizam constantemente ideias, desejos e críticas. 

Ao partir da afirmação de que os periódicos são portadores de um discurso 

que é mutável e que não pode negar totalmente seu passado. O Jornal do Brasil , 

apesar de ter clamado pela intervenção no governo, e sair ideologicamente vencedor, 
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vive os momentos iniciais do governo de exceção em grande conflito alternando 

grandes períodos de defesa e elogios ao regime vigente com críticas que persistem, 

mas finalmente desaparecem e assim simultaneamente, prevalecendo nessa análise 

inicial o constante retorno ao apoio ao governo e ao que ele representava. 
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A Universidade Estadual de Londrina e o rio 
Tibagi: a participação dos cientistas no Projeto 
Tibagi (1980-2000) 
 

Eliane Aparecida Biasetto1 
 

 

 

APRESENTANDO AS INSTITUIÇÕES DO CONVÊNIO  

 

O Projeto Tibagi surgiu no final da década de 1980, a partir de um convênio 

entre a Universidade Estadual de Londrina, o COPATI- Consórcio de Municípios do Rio 

Tibagi e a Empresa de Celulose Klabin.  

A Universidade Estadual de Londrina, localizada no município de Londrina no 

estado do Paraná, foi criada em 1970 a partir da junção de cinco universidades que já 

existiam na época: a Faculdade Estadual de Direito, Faculdade Estadual de Filosofia e 

Letras, Faculdade Estadual de Odontologia, Faculdade de Medicina do Paraná e a 

Faculdade Estadual de Ciências Econômicas e Contábeis. A UEL deu início às suas 

atividades com um total de 13 cursos: História, Geografia, Letras Anglo-Portuguesas e 

Letras Franco-Portuguesas, Pedagogia, Ciência, Direito, Odontologia, Medicina, 

Farmácia e Bioquímica, Ciências Biomédicas, Ciências Econômicas e Administração. O 

curso de Ciências Biológicas foi implementado somente dois anos após a criação da 

universidade, ou seja, em 19722. Atualmente, a UEL oferece 42 cursos de graduação 

distribuídos em nove centros (CCA, CCB, CCE, CCS, CECA, CEFE, CESA, CLCH e CTU), 

desenvolvendo inúmeros projetos de pesquisa e extensão.        

O COPATI- Consórcio de Municípios do Rio Tibagi é uma organização não-

governamental sem fins lucrativos, criado em setembro de 1989, por meio da junção 

de vários municípios banhados pela bacia do Rio Tibagi. O Consórcio nasceu com o 

                                                             
1 Mestranda do Programa de Pós-Graduação em História Social da Universidade Estadual de Londrina. 
Orientador: Prof. Gilmar Arruda. 
2Plano Diretor. Disponível em: <http://www.uel.br/proplan/plano_diretor>. Acesso em: 4 set. 2010.  

http://www.uel.br/proplan/plano_diretor
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objetivo de atuar em relação à preservação e à recuperação da Bacia do Rio Tibagi. 

Hoje é financiado por 33 municípios localizados dentro da bacia do Rio Tibagi e por 15 

empresas privadas; o consórcio também recebe apoio de associações de municípios e 

instituições públicas, como universidades3.          

A história da empresa de celulose Klabin no Brasil começa em 1989 com a 

chegada de Maurício Freeman Klabin ao país, que um ano depois cria, em São Paulo, a 

empresa M.F.Klabin e Irmão, tipografia e casa importadora de artigos para escritório. A 

empresa, aos poucos, foi se espalhando para outras regiões; em 1920, é instalado um 

novo escritório da empresa no Rio de Janeiro, então Capital Federal, com Wolff Klabin 

à frente dos negócios. Em 1934, começa a sua história no Estado do Paraná, período 

em que a companhia adquiriu o espaço da Fazenda Monte Alegre, localizada 

inicialmente no município de Tibagi, para instalar a primeira fábrica integrada do 

Grupo e do país, denominada Indústrias Klabin do Paraná4. Com o desenvolvimento 

urbano provocado pela empresa na região em torno da fábrica, devido à construção da 

usina hidrelétrica de Presidente Vargas, em 1953, de um aeroporto que fazia a rota 

aérea regular entre São Paulo, Monte Alegre, Curitiba e vice-versa e da construção de 

uma barragem no rio Harmonia para adquirir água limpa para o abastecimento de 

água na indústria, ocorre em 1964, a emancipação deste território, que passou a ser 

chamado de Telêmaco Borba. Surge assim, mais um novo município no Estado. Hoje a 

Klabin é a maior produtora e exportadora de papéis do Brasil5. 

 

 

APRESENTANDO O ESPAÇO DE PESQUISA DO PROJETO TIBAGI 

 

É importante ressaltar que o objetivo do projeto era desenvolver pesquisas 

para a recuperação e preservação ambiental da bacia do rio Tibagi. Vejamos, então, 

um pouco das características naturais desta bacia. O rio Tibagi percorre todo o Estado 

do Paraná de sul a norte, atravessando o primeiro, o segundo e o terceiro planaltos 

paranaense até a sua foz no rio Parapanema, que fica na fronteira entre os Estados do 

                                                             
3 COPATI. Disponível em:< http://www.copati.org.br/default/default.asp>. Acesso em: 4 set. 2010. 
4
 História da Klabin: Disponível em: http://www.klabin.com.br>. Acesso em: 4 set. 2010. 

5 Idem 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://www.klabin.com.br/
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Paraná e São Paulo. A bacia é dividida em duas sub-regiões: o alto e o baixo, por 

apresentar em partes do seu extenso curso, algumas especificidades físicas, biológicas 

e sociais.  

O alto Tibagi é a região conhecida como Campos Gerais, onde encontramos o 

domínio da estepe gramíneo-lenhosa, com variação ligada à profundidade do solo e às 

condições de drenagem; nas regiões com depressões maiores encontramos a floresta 

ombrófila mista. O baixo Tibagi: sua vegetação era originalmente a floresta estacional 

semidecidual, que foi desaparecendo em virtude do intenso uso do solo pela 

agricultura, desde os anos de 1930. Antes da degradação da mata, esse ecossistema 

formava uma junção com a floresta ombrófila densa desde a costa atlântica brasileira, 

fazendo parte do bioma das florestas tropicais, como podemos ver no mapa da 

vegetação da bacia do Rio Tibagi. Essa região entre as três bacias é a que mais 

apresenta solos férteis, por causa do derramamento de lavas básicas. Este tipo de solo, 

denominado de latossolo roxo, com um clima tropical úmido, explica o porquê do 

intenso uso do solo pela agricultura (STIPP, 2002, 39-45). Além da devastação das 

matas, o rio também foi poluído devido ao intenso uso de agrotóxicos nas lavouras de 

cafés e, depois, em outras plantações. A empresa de celulose Klabin também 

contribuiu significativamente com a degradação do rio, principalmente nas primeiras 

décadas de sua produção, quando não havia definitivamente uma consciência 

ambiental no Brasil. 

 Para investigar a contribuição dos cientistas na formação de movimentos 

ambientalistas no Brasil na década de 1980, o envolvimento de cientistas da UEL nas 

pesquisas sobre o rio Tibagi e investigar a emergência da era da ecologia na cidade de 

Londrina, tomam-se neste projeto as definições do campo da história ambiental. 

Destacamos a seguir, algumas das contribuições desta historiografia para o 

desenvolvimento da pesquisa.  

 Worster (2003) no decorrer da sua obra comenta sobre os materiais disponíveis 

para realizar um estudo na perspectiva da história ambiental, mencionando que os 

documentos deixados por antropólogos, geólogos e pelos cientistas naturais são 

fontes indispensáveis para o trabalho do historiador ambiental. Isso por que o diálogo 

sistemático com outras ciências permite um entendimento amplo da relação entre a 
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sociedade e o meio ambiente. O autor também definiu três dimensões que a 

historiografia ambiental enfrenta. 

 
O primeiro envolve a descoberta da estrutura e distribuição dos 
ambientes naturais do passado. [...]. 
O segundo nível da história ambiental é mais diretamente de 
responsabilidade do historiador e de outros estudiosos da 
sociedade, pois se concentra na tecnologia produtiva, na medida em 
que esta interage com o meio ambiente. [...]. 
[...] um terceiro nível para o historiador ambiental esta aquele tipo 
de encontro mais intangível, puramente mental, em que as 
percepções, ideologias, ética, leis e mitos tornaram-se parte de um 
diálogo de indivíduos e de grupos com a natureza. (WORSTER, 2003, 
p.26). 
 

 Estas três questões, levantadas pelo o autor ajudam o historiador a 

compreender alguns caminhos, que a pesquisa no campo da história ambiental 

percorre. Segundo Martins (2007), os historiadores começaram a colaborar com as 

discussões ambientais, principalmente no decorrer dos anos de 1970, momento em 

que os dilemas ambientais tornaram-se uma preocupação pública em escala mundial. 

Resumidamente, o objetivo da história ambiental é compreender como os seres 

humanos “... foram através dos tempos, afetados pelo seu ambiente natural e, 

inversamente, como eles afetaram esse ambiente e com que resultados” (WORSTER, 

1991, p.200).        

O interesse acadêmico pelo tema continuou a crescer no decorrer da década de 

1970, abrangendo várias áreas do conhecimento. Em consonância com isso, novos 

assuntos passaram a ser pesquisado. Martins (2007) em seu trabalho sobre história e 

meio ambiente, apresenta cinco direções temáticas principais, que os estudos da 

história ambiental percorrem. 

 
a) origens e efeitos de políticas ambientais e da cultura científico-
administrativa de organismos governamentais com responsabilidade 
pelo meio ambiente; 
b) usos conflitivos de recursos naturais por povos com diferenças 
culturais acentuadas, ou por grupos sociais distintos dentro de 
sociedades complexas; 
c) saberes, práticas e valores sociais relativos a natureza; 
d) idéias de personalidades destacadas, como escritores ou 
militantes ambientalistas, sobre a natureza e as questões 
ambientais; 
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e) casos notáveis de degradação ambiental. (MARTINS, 2007, 
p.24)        
 

Entre as temáticas expostas por Martins, a que mais se aproxima do objetivo 

desta pesquisa é a de “idéias de personalidades destacadas, como escritores ou 

militantes ambientalistas, sobre a natureza e as questões ambientais”, que nos 

permitirá abordar a contribuição de cientistas na formação de uma consciência 

ambiental e de um ambientalismo militante.  

Outras idéias importantes para o desenvolvimento da pesquisa, consiste no 

trabalho de Worster (1996) intitulado  Natureʼs economy: a history of ecological ideas. 

Nesta pesquisa, o autor mostra a influência dos cientistas na formatação da concepção 

de meio ambiente e na própria percepção coletiva de “ecologia”. E no trabalho de 

Drummond (2006) A primazia dos cientistas naturais na construção da agenda 

ambiental Contemporânea, o autor aponta para a primazia dos cientistas naturais na 

formatação de uma “agenda”, ou pelo menos, influenciando a constituição de políticas 

públicas de proteção à natureza.   

Drummond (2006), ao longo do seu texto examinou em tópicos as 

contribuições mais expressivas de sete antigos cientistas naturais. Já Worster (1996), 

em seu livro defende a influência dos cientistas na formatação da concepção de meio 

ambiente e na própria percepção coletiva de “ecologia”. Pois, para o autor foram os 

cientistas que contribuíram com a formação do ideário ecologista, quando passaram a 

investigar os impactos ambientais que os testes com as armas nucleares causavam ao 

homem e ao seu habitat.  

Para melhor entender a história da formação da consciência ambiental que se 

estendeu pelo mundo afora, o trabalho de John McCormick Rumo ao Paraíso: a 

história do movimento ambientalista (1992) é fundamental, pois ao longo dos seus 

nove capítulos procurou mostrar como o ambientalismo deve ser visto. Segundo o 

autor, o ambientalismo deve ser entendido como um componente das mudanças mais 

aberta e longa do comportamento humano.  

Ao falarmos de fonte oral, estamos nos referindo principalmente às memórias 

ou lembranças das testemunhas. Desta forma, as críticas realizadas ao uso dessa fonte 

percorrem especialmente as questões que envolvem a memória e a identidade de um 
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indivíduo ou grupo. Para alguns pesquisadores, este tipo de documento não é 

confiável como fonte histórica, por estar facilmente sujeita as distorções nas falas 

geradas principalmente pela a nostalgia da velhice, por apresentar silêncios, omissões, 

consciência e de sofrer influência do entrevistador na hora da coleta e transcrição do 

testemunho, além, do seu caráter subjetivo na reconstrução dos depoimentos 

(SANTHIAGO, 2008, p.37). Importante frisar, que todo o documento histórico é 

questionável, limitado e apresenta subjetividades e seletividades em seu conteúdo.  

Nós últimos anos, historiadores orais vêem estudando e criando novos 

métodos de análise de entrevista, com objetivo de fundamentar as informações 

obtidas, proporcionando a fonte um aspecto maior de confiabilidade. Por esta razão, 

cabe ressaltar que a fonte oral nesta pesquisa não é vista simplesmente como apoio 

factual ou de ilustração, mas será analisada e interpretada sob uma perspectiva teórica 

e metodológica.  

Pois bem, antes de selecionadas as testemunhas procuramos saber o grau de 

envolvimento que estas tiveram com o objeto de pesquisa e se ainda, pudessem dar 

testemunho sobre o Projeto Tibagi e suas participações por meio da memória, desta 

forma, os documentos produzidos possuem informações relevantes para a pesquisa. 

No momento das entrevistas e depois na sua fase de transcrição, nos preocupamos 

com a possível influência do pesquisador/entrevistador, pois um determinado nível de 

interferência destes pode acarretar na distorção das informações obtidas. Nesse caso, 

como já mencionado anteriormente, optamos por entrevistas semi-orientadas, ou 

seja, que não houvesse uma interferência constante do entrevistador, como também, 

não permitisse que os entrevistados divagassem tanto. Apesar de alguns historiadores 

defenderem que “[...] não é a mera presença do investigador que vai alterar a natureza 

do discurso dos sujeitos, seus objetivos, suas perguntas, suas diferenças sociais e 

culturais [...]” (CRUZ, 2005, p.5).  

Ao analisarmos as informações obtidas, procuraremos utilizar principalmente o 

texto produzido, em virtude da facilidade de manuseio do documento e também 

devido ao detalhes que poderiam ser observados no documento escrito. Recorrendo, 

então a fita, somente quando necessário a observação das características oral da 

fonte. No decorrer da análise do documento possivelmente detectaremos: 
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subjetividades, omissões, silêncios, distorções e esquecimentos. Estes são problemas 

comuns que a memória pode apresentar quando questionada, como também, não 

podemos esquecer que a memória manipula consciente e inconscientemente as 

informações.  

Em relação a subjetividades presentes na fonte oral, considero oportuno 

destacar uma elucidação de Gallian (1991-1992),  

O valor da memória não está naquilo que o narrador possa 
esclarecer, informar (...) mas antes na quilo que ele pode transmitir 
como experiência vivida e revivida, como realidade subjetiva e única, 
como sabedoria, como a ‘aura’. (GALLIAN, 1991-1992, p.100). 

 

Seguindo a ideia do autor, ao analisarmos a fonte oral não levaremos somente 

em consideração as informações referentes ao objeto de pesquisa, mas também, 

buscaremos entender os motivos que teria levado estas testemunhas a construir as 

suas memórias de determinada maneira. Como diz Santhiago (2008) “A pergunta 

essencial não é há mentira?, mas por que há mentira?.” (SANTHIAGO, 2008, p.38). 

A omissão de fatos, o silêncio, as distorções e esquecimentos presentes nas 

fontes, não serão deixados de lado no momento da análise destes documentos, pois 

segundo Queiroz (1985) “A omissão de fatos, de ocorrências, de detalhes pode ser tão 

significativa quanto a sua inclusão nos depoimentos [...] (QUEIROZ, 1985, p 76). Deste 

modo, buscaremos saber por que razão a testemunha havia esquecido, ou ocultado, 

ou até por que não tinha conhecimento de determinados fatos. Para tanto, 

questionaremos o tipo de envolvimento que esses atores sociais tiveram com o objeto 

de pesquisa e investigaremos o contexto histórico que eles estavam inseridos. Mais, 

além disto, cruzaremos os depoimentos com as fontes escritas, ou seja, com as 

reportagens do Jornal Notícia e com os relatórios oficiais. Vale lembrar também, que 

cruzamento das fontes nos permitirá trabalhar com a pluralidade de versões sobre o 

tema pesquisado.        

Passamos então, para a análise critica da fonte–jornal. Trabalhar com este tipo 

de documento, cuja sua principal característica é ser “[...] instrumento de manipulação 

de interesses e intervenção na vida social.” (CAPELATO, 1988, p.21) também 

pressupõe um método rigoroso de análise, para que o pesquisador não se torna 

escravo da sua própria fonte. 



75        VI Seminário de Pesquisa do PPGHS – XIII Semana de História – I Encontro 

                das Especializações em História da Universidade Estadual de Londrina 
  

Embora, um dos periódicos selecionados (Jornal Notícia da UEL) não ser do tipo 

comercial, aquele comumente utilizado pelos os pesquisadores, mas sim, de 

divulgação sobre a universidade, ele também traz em seu conteúdo informações 

carregada de subjetividade, como os outros. Desta forma, considero oportuno para a 

análise crítica desta fonte as idéias de Capelato (1988), de Luca (2008) e de outros que 

tem a fonte-jornal como objeto de pesquisa. 

Outro ponto fundamental para ser analisado nos dois periódicos selecionados, 

o Jornal Notícia da UEL e o Jornal Folha de Londrina é a diagramação do jornal, uma 

vez que, este pode ser uma arma de persuasão muito forte. De acordo com Luca 

(2008) “É importante estar alerta para os aspectos que envolvem a materialidade dos 

impressos e seus suportes, que nada tem de natural” (LUCA, 2008, p.132), pois o 

objetivo de todo o jornal é atrair o público e conquistá-lo. Desta forma, também vamos 

observar todos os elementos gráficos presentes nas reportagens, para identificar todos 

os artifícios de atração e manipulação do leitor. Estas informações também ajudarão a 

historicizar a fonte. 

Para a análise do conteúdo jornalístico utilizamos as ferramentas provenientes 

da análise do discurso, que segundo Luca (2008) “[...] problematizam a identificação 

imediata e linear entre a narração do acontecimento e o próprio acontecimento [...]” 

(LUCA, 2008, p.139). Inicialmente vamos identificar as idéias principais presente no 

texto, em seguida observar a linguagem empregada e a forma que o transmissor se 

dirige ao receptor. Desta forma, vamos identificar no discurso jornalístico os 

elementos implícitos e explícitos sobre o tema estudado e os diferentes significados 

presente no discurso.  

A última fonte que vai ser utilizada na pesquisa são os relatórios técnico-

científicos realizados pelos participantes/membros do projeto. Este material traz 

informações sobre o desenvolvimento do Projeto Tibagi e seus participantes. 

Inicialmente iremos analisar a concepção de natureza entre os pesquisadores, as 

mudanças nas carreiras, o número de envolvidos, as ações e resultados obtidos pelos 

cientistas em relação ao rio Tibagi. Esse material será comparado com os dados 

obtidos com as entrevistas e as reportagens.  

 



76        VI Seminário de Pesquisa do PPGHS – XIII Semana de História – I Encontro 

                das Especializações em História da Universidade Estadual de Londrina 
  

 

BIBLIOGRAFIA 

ALONSO, Angela; COSTA, Valeriano; MACIEl, Débora. Identidade e estratégia na 
formação do movimento ambientalista brasileiro. Novos estudos, São Paulo, n°79, 
p.151-167, nov. 2007. 
 
ALMEIDA, Jozimar Paes de. A teia histórica do movimento ecológico. In: FORUM DE 
PESQUISA, PGH_UEM/UEL, Londrina, p.419-429, 2001.  
 
BRANNSTROM, Christian. Projeto Marca D’ Água Relatório preliminares: A bacia do rio 
Tibagi, Paraná. Núcleo de Pesquisa em Políticas Públicas, maio de 2001. 
 
BURKE, Peter. “História como memória social”.In: Variedades de história cultural. 
Rio de Janeiro: Civilização Brasileira. 2000. 
 
CAPELATO, Maria Helena Rolim. Imprensa e História do Brasil. São Paulo: Contexto-
Edusp, 1988. 
 
CRUZ, José Vieira da. O uso metodológico da história oral.um caminho para a pesquisa 
histórica. I Encontro de História e Cultura de Estância. Universidade Tiradentes-SE. 
Aracaju: UNIT, 2005.  
 
CRUIKSHANK, Julie. “Tradição oral e história oral: revendo algumas questões.” In: 
Amado, Janaína &Ferreira, Marieta de Moraes (orgs.). Usos & Abusos da história oral. 
Rio de Janeiro, Editora da FGV, 2002. 
 
DRUMMOND, José Agusto e FRANCO, José Luiz de Andrade. Alberto Sampaio José 
Sampaio – Um botânicio brasileiro e o seu programa de proteção à natureza. Varia 
História. Belo Horizonte: Depto História/Programa de Pós-graduação em História. n.33, 
jan. 2005. p. 129-161. 
 
DRUMMOND, José Augusto. A primazia dos cientistas naturais na construção da 
agenda ambiental Contemporânea. Revista Brasileira de Ciências Sociais. São Paulo. v. 
21 nº. 62, p.6-25, out/2006. 
 
DRUMMOND, José Augusto. A história ambiental: temas, fontes e linhas de pesquisa. 
Estudos Históricos. Rio de Janeiro, v. 4, nº. 8, p.177-197,1991. 
 
GONÇALVES, Carlos Walter Porto. Os (dês) caminhos do meio ambiente. 6.ed.- São 
Paulo: Contexto, 1998- (Temas Anuais). 
 
LAGO, Antonio; PÁDUA, José Augusto. O que é ecologia. São Paulo, Brasiliense.1984. 
 
LE GOFF, Jacques. “Memória”.In: História e Memória. Campinas: Ed. UNICAMP, 
1994. 



77        VI Seminário de Pesquisa do PPGHS – XIII Semana de História – I Encontro 

                das Especializações em História da Universidade Estadual de Londrina 
  

LOZANO, Jorge Eduardo Aceves. Pratica e estilos de pesquisa na história oral 
contemporânea. In:FERREIRA, Marieta de Moraes; AMADO, Janaína (org). Usos e 
abusos da história oral. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2002. 
 
LUCA, Tania Regina de. História dos, nos e por meio dos periódicos. In: Pinsky, Carla 
Bossanezi. Fontes Históricas. São Paulo: Contexto, 2008.   
 
MAINGUENEAU, Dominique. Termos-chave da análise do discurso. Belo Horizonte: 
EDUFMG, 1998. Cf. VERGARA, Sylvia Constant. Op. cit. 
MARTINS, Marcos Lobato. “Teoria e Método”. In: História e meio ambiente. SP: Anna 
Blume, 2007. 
 
MAZZUOLI, Valerio de Oliveira. Proteção internacional do meio ambiente In: 
MAZZUOLI, Valerio de Oliveira, Curso de direito internacional publico. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2006, p.570-580.  
 
McCORMICK, John. Rumo ao paraíso: a história do movimento ambientalista . Rio de 
Janeiro: Relume-Dumará. 1992.  
 
MONTIBELLER-FILHO, Gilberto. O mito do desenvolvimento sustentável: Meio 
ambiente e custos sociais no moderno sistema produtivo de mercadorias. 3. Ed. 
Florianópolis: Ed: da UFSC, 2008.   
 
OLIVEIRA, Wilson José Ferreira. Gênese e Redefinição do Militantismo ambientalista no 
Brasil. Revista de Ciências Sociais, Rio de Janeiro, v.52, n°.3, p.751-777, 2008. 
 
OLIVEIRA, Márcia de. A trajetória do discurso ambiental em Curitiba (1960-2000). 
Revista Sociologia Política, Curitiba, p.97-106, jun./2001. 
 
PÁDUA, José Augusto. Um sopro de destruição: pensamento político e critica 
ambiental no Brasil escravista (1786-1888). 2.ed. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2004.  
 
PÁDUA, José Augusto. A primazia dos cientistas naturais na construção da agenda 
ambiental contemporânea. RBCS. v.21, n°62, p.5-25, outubro/2006.  
 
PÁDUA, José Augusto. As bases teóricas da história ambiental. Estudos Avançados. 
v.24, n°68, janeiro/2010. 
 
 

ENTREVISTAS 
 
MEDRI, Moacyr Eurípedes. Projeto Tibagi. Entrevista concedida a Gilmar Arruda, set. 
2010.  
 
SOARES, Francisco Striquer. Projeto Tibagi. Entrevista concedida a Gilmar Arruda, 
agosto. 2010. 



78        VI Seminário de Pesquisa do PPGHS – XIII Semana de História – I Encontro 

                das Especializações em História da Universidade Estadual de Londrina 
  

 
 
JORNAL 
  
Campanha pelo Tibagi é lançada em Ibiporã. Jornal Notícia UEL, Londrina, 19 set./ 4 
out. 1989.   
 
Novo Impulso. Jornal Notícia UEL, Londrina, 15 dez./ 30 dez. 1989. 
 
O rio sob lupa. Jornal Notícia UEL, Londrina, 10 jul. 1991. 
UEL faz relatório do Projeto Tibagi. Jornal Notícia UEL, Londrina, 30 nov. 1993. 
Klabin doa verba para viveiro de mudas na UEL. Jornal Notícia UEL, Londrina, 15 jul. 
1994. 
 
Projeto Tibagi promove debates para avaliar objetivos e ações. Jornal Notícia UEL, 
Londrina, 29 mai. 1995. 
 
Projeto Tibagi propõe integração. Jornal Notícia UEL, Londrina, 20 mai. 1998. 
 
Projeto Tibagi esta sendo reavaliado. Jornal Notícia UEL, Londrina, 22 mar. 2000. 
 

 



79        VI Seminário de Pesquisa do PPGHS – XIII Semana de História – I Encontro 

                das Especializações em História da Universidade Estadual de Londrina 
  

Imprensa operária no início da Primeira 
República: “das cochilas gaúchas até os cálidos 
seringais da Amazônia” (Rio de Janeiro 1908-1913) 
 

João Carlos Marques1 
 
 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

O jornal A Voz do Trabalhador surgiu como órgão da Confederação 

Operária Brasileira, a partir das discussões do primeiro Congresso Operário Brasileiro 

de 190. Sua primeira publicação saiu somente em primeiro de janeiro de 1908. A linha 

editorial, assumida pelos editores, foi à mesma da ideologia defendida no Congresso 

Operário, o sindicalismo revolucionário. 

O sindicalismo revolucionário foi uma das concepções da prática sindical 

mais difundida no movimento operário entre os primeiros anos do século XX e o início 

da década de 1920. Inspirada no modelo da política adotada pela Confederação Geral 

do Trabalho na França (CGT), o sindicalismo revolucionário, fundou suas bases na ação 

direta, atribuindo ao sindicado o papel fundamental na organização dos trabalhadores 

e à greve geral como único instrumento para realizar a revolução social. O sindicalismo 

revolucionário, ou anarcossindicalismo como ficou conhecido pelos estudiosos do 

movimento operário, possui “nítida influência do anarquismo”, porém, como ressalta 

Cláudio Batalha não apenas como ramificação do anarquismo, mas, sobretudo como 

uma corrente autônoma (BATALHA, 2000, p. 28-29). 

Para os líderes sindicalistas revolucionários só a educação garantiria o êxito 

da revolução social, ocupando lugar central no pensamento libertário, pois a educação, 

segundo a concepção anarquista desempenharia a função de tornar possível o acesso 

a uma consciência revolucionária.  

                                                             
1
Mestrando do programa de pós-graduação em História Social da Universidade Estadual de Londrina. 

Bolsista CAPES.  
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Neste esforço em favor da educação, a imprensa era o principal meio de 

expressão utilizado pelos líderes do movimento operário durante a Primeira República 

brasileira, não somente como porta-voz dos trabalhadores, mas principalmente 

desempenhado um importante papel de educação e conscientização. 

Ou seja, mas que simplesmente noticiar uma greve, um boicote, os 

editores da imprensa operária no início do século XX procuravam denunciar as 

explorações dentro das fábricas, conscientizar o trabalhador sobre sua condição, 

orienta-los sobre seus direitos e convocando-os para manifestações e protestos em 

prol da classe operária. Além disso, oferecia instrumentos para que o operário se 

engajasse na luta em favor da classe. 

O periódico A Voz do Trabalhador no período em que foi publicado passou 

por inúmeras dificuldades financeiras, muitas vezes levando a interrupção de sua 

publicação regular. Inicialmente, os editores queriam publicá-lo semanalmente, mais 

sua periodicidade era, na maioria das vezes, quinzenal ou até mesmo mensal. 

Os objetivos dos redatores eram que o jornal fosse, no campo da imprensa 

proletária, um verdadeiro porta-voz da classe operária em nível nacional e não 

somente do movimento operário carioca. Foi editado e publicado na sede da COB, mas 

mesmo assim não deixou de conter informações das organizações operárias brasileiras 

e também de outros países. Segundo o próprio editorial a intenção de seus editores é 

que o jornal seja o “mais legitimo porta-voz dessa colossal e sofredora falange de 

escravos do trabalho” que se “estende desde as cochilas Gaúchas até os cálidos 

seringais da Amazônia” (A Voz do Trabalhador, 1º/02/1913, p. 1). 

O periódico não possuía anúncios comerciais, pois os editores acreditavam 

que desta forma manteriam seu verdadeiro significado de doutrinação. Publicavam 

anúncios somente de produtos de recomendação do jornal, como livros com ideais 

libertários e outros jornais operários. 

Ou seja, a publicidade encontrada em A Voz do Trabalhador, não segue 

uma lógica capitalista de venda, não sendo produzida como mercadoria, sua 

distribuição se dava através de assinaturas mensais, contribuições voluntárias de 

pessoas simpatizantes da causa ou por associações operárias que recebiam remessas 

do jornal. Porém, fica evidente através dos apelos dos editores que o processo de 
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divulgação e editoração do jornal era feita com muita dificuldade, pois, em várias 

edições, os editores solicitam que um sindicato ou associação específica mande sua 

contribuição, o que muitas vezes não acontecia segundo o editorial do jornal. 

Para manter o jornal em circulação, além das subscrições voluntárias, os 

editores organizavam eventos em seu favor. Em A Voz do Trabalhador as questões 

especificamente ligadas à atividade sindical e textos doutrinários, dividem espaços 

com a propaganda em prol do jornal, seja desde um convite para um baile familiar ou 

então a venda de uma rifa. Os responsáveis pela sua editoração não mediriam esforços 

para mantê-lo em circulação, sempre justificando a importância e a necessidade de ter 

um veículo que defendesse os interesses dos trabalhadores. 

Além da dificuldade financeira, que reduzia a vida de um jornal operário, à 

posição que era assumida nos editoriais tornavam este tipo de imprensa indesejável. A 

grande maioria dos jornais anarquistas teve uma vida efêmera, às vezes só saindo um 

único número, devido à prática comum neste período, que ficou conhecida como 

empastelamento. As oficinas e escritórios eram invadidos e tinham todo seu material 

destruído bem como as máquinas e exemplares. Muitos jornais, devido a isso, nãos 

passavam do primeiro número (GAWRYSZEWSKI, 2009, p. 20). 

O formato dos jornais operários, em geral variava de acordo com as 

condições financeiras e máquinas disponíveis, predominando o formato tabloide. O 

número de páginas não era padronizado, o conteúdo a ser editado e as condições 

financeiras é que determinavam a quantidade de páginas. As publicações dedicadas ao 

Primeiro de Maio ganhavam destaque com imagens e textos libertários, alusivos à 

data, demandando um número maior de páginas, porém somente era possível caso o 

jornal recebesse doações suficientes para realizar as publicações. 

O jornal da Confederação Operária Brasileira era publicado no formato 

tabloide, constituído por quatro páginas. Na primeira página, artigos julgados de maior 

importância pelos editores ganhavam espaço, ou seja, notas de uma conferência, 

convocações para manifestações, artigos sobre a situação operária no país, apelos 

pecuniários para manutenção do jornal. Nas segunda e terceira páginas os 

articuladores noticiavam greves ou boicotes, defendiam os princípios libertários, o 

sindicalismo como forma eficaz na emancipação proletária ou então denunciavam as 
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condições de trabalho do operariado brasileiro e carioca. Na última página os 

articuladores faziam divulgação de livros, revistas e até mesmo de outros jornais 

operários. 

As páginas, em geral, eram divididas em cinco colunas, porém diante da 

dificuldade financeira do jornal, em 17 de abril de 1909, seu formato e quantidades de 

colunas foram reduzidos no intuito de garantir a publicação regular de A Voz do 

Trabalhador, tal formato predominou até o final de sua primeira fase em nove de 

dezembro de 1909. 

As contribuições para os textos do jornal eram feitas de forma voluntária, 

ou seja, não existia a figura do repórter, do profissional da notícia. Os editores 

recebiam farto material sobre o movimento operário e assuntos a fins, cópias de cartas 

que eram encaminhadas a alguma autoridade local a respeito de algum 

descumprimento que restringia a participação operária, ou então fazendo crítica a 

grupos que tentavam desvirtuar o significado do Primeiro de Maio. A publicação a 

seguir, de maio de 1915 retirada de A Voz do Trabalhador que, a pesar de longa, citarei 

na íntegra para maior compreensão do que foi tratado, demonstra as características 

editoriais do periódico: 

 
‘Ao cidadão Dr. prefeito do Distrito Federal – Saúde – nós, operários 
desta capital e representantes das associações abaixo mencionadas, 
vos cientificamos que, reunidos em sessão realizada hoje, às 20 
horas, na sede da União dos Foguistas, sita à rua do Hospício n. 159, 
afim de deliberarmos sobre a atitude que devemos manter em face 
de um projetado carnaval para o 1º de maio próximo, oferecido pelo 
club dos Fenianos em homenagem às classes trabalhadoras, 
resolvemos protestar veementemente contra a realização do referido 
carnaval no dia 1º de maio, por julgamos que essa festança afronta 
aos brios das classes trabalhadoras, pois que, além das mesmas não 
poderem aceitar, sem quebra de sua dignidade, homenagens de 
classes que lhes não são antagônicas em interesses e consideradas 
como suas opressoras, acresce ainda mais que o dia escolhido para 
tal festança é o dia 1º de maio, dia consagrado pelo proletariado, 
como um dia de universal protesto contra a exploração econômico-
social que sofrem os homens do trabalho, dia em que se relembram 
os trágicos acontecimentos de que foram vítimas os operários da 
cidade de Chicago, no Estados Unidos da América do Norte, em maio 
de 1886, quando reclamavam a jornada de oito horas de trabalho. 
Cientificamos-vos também que resolvemos empregar os maiores 
esforços possíveis, a fim de evitar que seja levado a efeito o 
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projetado carnaval no dia 1º de maio, caso o nosso protesto não seja 
entendido’ (Voz do Trabalhador, 1º/05/1915, p. 1). 

 

A carta protesto encaminhada às autoridades do Rio de Janeiro, segundo o 

jornal, foi assinada pelos: representantes da Liga do Operariado do Distrito Federal, 

associações dos Trabalhadores em Carvão e Mineral, Sindicato dos Sapateiros, 

Sindicato dos Panificadores, Sindicato Operário de Ofícios Vários, Centro dos Operários 

Marmoristas, União dos Alfaiates, Sindicato dos Operários das Oficinas de Trajanos de 

Medeiros & C., Sociedade União dos Foguistas, da “Coluna Operária”, do Correio da 

Noite, de o Clarim, além de assinaturas individuais. Dias depois, o chefe de polícia 

convidou a comissão de operários para uma conferência para discutir o fato. 

O desfecho foi vitorioso para o movimento operário, pois o carnaval não 

saiu, mostrando a força de sua união às autoridades e a sociedade em geral. Na 

próxima edição, publicada somente em oito de julho de 1915, o editorial exalta “O 

fracasso dos Fenianos” em comemorar com um carnaval o Primeiro de Maio, segundo 

o jornal: 

 
A festança que o club dos Fenianos preparava para o dia Primeiro de 
Maio, em homenagem ao operariado, fracassou vergonhosamente, 
em virtude da grande agitação que as classes trabalhadoras fizeram 
contra tal iniciativa com que os burgueses pretendiam desvirtuar a 
data (A Voz do Trabalhador, 08/07/1915, p. 1.) 

 
A vitória dos operários foi defendida pelo articulador do texto não como 

“bondade do chefe de polícia” e sim pela união e organização do operariado frente à 

sociedade burguesa. 

Na visão anarquista, a data não deveria se comemorada com festas, 

deveria ser um dia dedicado ao luto e luta da classe operária. Luto, pois a data 

representava o momento de recordar a repressão que o movimento operário 

internacional sofreu na cidade de Chicago, em 1886, onde no dia Primeiro de Maio 

daquele ano, os principais centros industriais estadunidenses foram paralisados por 

uma greve geral. As reivindicações dos manifestantes davam-se em torno de melhorias 

nas condições de trabalho, sobretudo redução da jornada de trabalho para oito horas. 

Os manifestantes foram duramente reprimidos pelas forças policiais, 

consequentemente levando a uma nova manifestação, marcada para o dia quatro do 
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mesmo mês, porém não foi diferente, uma bomba de origem desconhecida explodiu 

entre os manifestantes e policiais. Os líderes do movimento operário foram presos, 

levados a julgamento e condenados. O episódio serviu de estímulo à luta e à 

organização operária.  

No início do século XX os meios de comunicação em massa praticamente 

inexistiam, pois sua produção demandava um investimento considerável para seus 

editores, sendo assim a “imprensa, em especial o jornalismo, possuía um papel 

decisivo como veículo social de informação e formação” desta forma, “a imprensa 

operária, em particular, destaca-se por sua função de articuladora de interesses 

históricos de classe, como fator de agitação e propaganda” (HARDMAN, 2002, p. 82). 

O movimento anarquista, além de incentivar a luta do operariado contra a 

exploração capitalista, nas edições dos jornais operários, tinha por objetivo também a 

propaganda de seu ideário e de uma moral não contaminada pelos dogmas da Igreja, 

do Estado e da burguesia. A Igreja era representada como instrumento de opressão 

moral através da figura do padre, o Estado, por meio de seus instrumentos repressivos, 

leis, exército, parlamento e o patrão era o símbolo da exploração econômica.  

Em seu discurso, a imprensa que nascia nas primeiras décadas do século XX 

no Brasil, tinha como objetivo preparar o solo e semear as ideias de harmonia e 

libertação, em “transformar o mundo embrutecido e infernal das longas horas de 

trabalho extenuante e insuportável, das humilhações doídas e das derrotas cotidianas, 

num paraíso possível”, ideias essas defendidas pelo jornal A Voz do Trabalhador. 

Segundo Margareth Rago, os artigos publicados nos primeiros periódicos operários 

“procuravam incentivar o espírito de luta, estimular as resistências nos locais de 

trabalho, informar e apoiar as pequenas guerras que se travam diariamente” além de 

conter “denúncias de exploração, notícia da batalha cotidiana, registros de avanços e 

recuos, de vitórias e fracassos” (RAGO, 1985, p. 16). 

Porém, ainda conforme a autora, não foi somente com estes temas que a 

imprensa anarquista se preocupou, além de conter um discurso voltado para 

organização do movimento operário nacional, os periódicos também falavam de 

“lazer, registra excursões e piqueniques, sessões culturais, conferências educativas” 
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propondo uma nova maneira de viver, um “mundo fundado na igualdade, na liberdade 

e na felicidade, que deve ser construído por todos os oprimidos” (RAGO, 1985, p. 16). 

 

PRIMEIRA FASE DO JORNAL: “PREPARANDO O SOLO” 

 

O jornal A Voz do Trabalhador teve duas fases, de janeiro de 1908 à de 

dezembro de 1909, com a publicação de 21 números e a segunda fase de janeiro de 

1913 até oito de junho de 1915, com edições quinzenais, oscilando entre 3.000 a 4.000 

exemplares. O jornal recebeu edição fac-símile, em 1985, da Imprensa Oficial do 

Estado de São Paulo, com a publicação de 71 edições, com prefácio de Paulo Sergio 

Pinheiro. 

Em suas páginas o periódico constantemente noticiava as condições de 

vida e de trabalho, sobretudo do operariado carioca, principalmente na primeira fase. 

Segundo o editorial, o operário brasileiro, no início do século XX vivia em uma 

“situação subalterna de inferioridade econômica e, por consequência, a física e moral”, 

ainda segundo ao articulador, o trabalhador assalariado “tem um salário que só chega 

para não deixá-lo morrer de fome imediatamente, da qual, afinal, vem morrer 

prematuramente” (A Voz do Trabalhador, 1º/07/1908, p. 1). 

As condições de trabalho nas fábricas cariocas foram destaques nas 

páginas do editorial, denunciando-se os abusos contra os operários, acidentes que 

deixavam consequências relegando-os a sua própria sorte, os textos ainda apontam os 

patrões ou então os mestres como os responsáveis pelos acidentes, segundo o 

editorial os operários: 

 
(...) são vítimas de uma parede ou andaime que desaba devido ao 
material empregado ou à desídia incapacidade dos mestres e 
empreiteiros, outras, é uma caldeira que explode ou engrenagem de 
uma máquina que agarra e despedaça os membros dos que a 
governam (...) (A Voz do Trabalhador, Rio de Janeiro 1º/07/1908, p. 
2). 

 

Além desses motivos, segundo o mesmo texto, as condições de trabalho 

dentro das indústrias favoreciam os acidentes, sobretudo para as crianças, que 
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exercem trabalhos superiores às sua força física, e que muitas vezes inexperiente 

devido á sua idade, deixam-se facilmente apanhar pelas máquinas. 

Apesar dos acalorados discursos dos editores pedindo subscrições 

voluntárias, o jornal, entre 15 de agosto á 22 de novembro de 1908, não foi publicado. 

Na edição de 22 de novembro os editores publicaram os motivos que levaram a não 

publicação do jornal neste período, e afirmaram que, mesmo diante da dificuldade 

enfrentada pela Confederação, os editores resolvem publicá-lo, ao invés de 

quinzenalmente, semanalmente: 

 
A voz do Trabalhador volta hoje ao campo da luta disposta a 
empregar os maiores esforços para nela persistir. 
A indiferença dos companheiros e do operariado em geral foi a causa 
da forçada suspensão que nosso jornal sofreu. 
A comissão da Confederação estudou o assunto e resolveu iniciar a 
publicação semanal da Voz do Trabalhador, contando, porém, com as 
assinaturas, em vista da incerteza das subscrições voluntárias (A Voz 
do Trabalhador, 22/11/1908, p. 1.). 

 

Mesmo diante do apelo, somente as três edições seguintes saíram 

semanalmente, ou seja, 22 e 23 de novembro e seis de dezembro, a próxima edição é 

publicada somente em 13 de janeiro de 1909. A partir desta data até maio do mesmo 

ano, o periódico recebe edições mensais. Os responsáveis pelo jornal novamente 

convocam os operários para não o deixarem parar de circular: 

 
De novo A Voz do Trabalhador teve que suspender a regularidade da 
sua publicação, por absoluta falta de recursos. 
Mais uma vez fomo enganados pelo nosso otimismo, deixando-nos 
arrastar por fáceis promessas de auxilio que de muitas partes nos 
vieram. (A Voz do Trabalhador, 13/01/1909 p. 1). 

 

O artigo finaliza enfatizando que mediante a situação continuariam “a 

publicação do jornal da maneira que for possível”, o que realmente acontece. O jornal 

não deixa de ser publicado, mas os meses de fevereiro e março de 1909 não 

receberam edição, além de reduzir seu formato, de 47/32 cm para 38/28 cm, 

consequentemente a quantidade de textos também é reduzida. 

Ainda na primeira publicação de A Voz do Trabalhador os editores 

publicaram alguns textos explicando os motivos que os levaram a organizar um jornal 
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estritamente operário, bem como seus objetivos. Em um artigo o periódico se intitula 

como o “baluarte defensor das reivindicações, proletárias, o eco dos clamores dos que 

sofrem as consequências de uma organização social baseada na desigualdade e na 

injustiça” propondo denunciar “ao público as infâmias cometidas nas fábricas e 

oficinas onde exerce a mais inumana exploração sobre mulheres e crianças” (A Voz do 

Trabalhador, 1º/07/1908, p. 2). 

Os editores do jornal constantemente explicaram os motivos e os objetivos 

de sua publicação. Na primeira edição foram apresentados aos leitores, ou seja, aos 

trabalhadores, os objetivos do periódico, como o de “agitar este proletariado que 

indiferente parece se conformar com a situação miserável e deprimente que 

atravessa”, defender a “emancipação dos trabalhadores”, denunciar a tirania e 

exploração capitalista, bem como a linha ideológica que seria seguida, e enfatizando 

que a conquista da jornada de trabalho de oito horas é uma “necessidade imediata”, 

segundo o editorial: 

 
Iniciamos com o presente número a publicação periódica de A Voz 
do Trabalhador, órgão de uma coletividade formada com a intenção 
de agremiar e reunir as associações que tenham uma orientação 
nitidamente revolucionária (...) vem lutar, vem combater com toda a 
coragem e energia de que for capaz pelas reivindicações proletárias, 
não descansando enquanto as não conquistar. (...) O que desejamos, 
e havemos de conseguir, custe o que custar – é a emancipação dos 
trabalhadores da tirania e exploração capitalista, transformando o 
atual regime econômico do salariado e do patronato num regime 
que permita o desenvolvimento de organizações de produtores-
consumidores, cuja célula inicial está no atual sindicato de 
resistência ao patronato. 
Como meio prático, como método de luta para alcançar tal 
desideratum, adotará e usara o sindicalismo revolucionário (A Voz 
do Trabalhador, 1º/07/1908, p. 1). 

 

Em 17 de abril de 1909, A Voz do Trabalhador reaparece depois de dois 

meses sem ser editado, reforçando os seus objetivos e alertando sobre a necessidade 

para desenvolver no interior do movimento operário a publicação de um jornal 

genuinamente operário, e que mesmo diante das dificuldades, continuaram mediantes 

os esforços necessários, segundo o editorial: 
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Embora lutando com grandes dificuldades a Confederação tem 
procurado dar sinais de vida, agindo sempre que as circunstancias 
reclamaram a sua intervenção.(...) 
O pagamento das cotas é feito com muita irregularidade; muitas 
associações ainda não pagaram senão com promessas. A comissão 
não sabe ao certo em que pé estão às sociedades confederadas 
devido á lamentável falta de correspondência que existe. 
É preciso que as associações confederadas estejam em 
correspondência direta com a Comissão Confederal (...) (A Voz do 
Trabalhador, 17/04/1909, p. 4.) 

 

Os meios de luta defendidos no editorial deveriam ser dar no plano 

econômico e não político. Neste período os operários adeptos do sindicalismo 

revolucionários utilizariam diversas formas ação, como a greve geral ou parcial, o 

boicote e a sabotagem. O periódico, em sua edição de três de agosto de 1909, explicou 

como e quando deveria se empregar o boicote. Segundo o articulista: 

 
Quando um patrão quer reduzir os salários, aumentar o horário de 
trabalho ou suprimir, por capricho, por ser mais conveniente que 
todos os outros, e sem causa justificada, algum operário da fábrica ou 
oficina, aplica-se a boicotagem a este patrão, por meio de anúncios, 
circulares, reuniões, manifestações, ou outros, meios que se julguem 
convenientes, convidando o publico a que não compre os seus 
produtos, até ao dia em que aceda às reclamações apresentadas (A 
Voz do Trabalhador, 03/08/1909, p. 1). 

 

O artigo ainda apresentava alguns exemplos onde à prática da boicotagem 

foi aplicada e teve consequências positivas para o movimento, pois, diante da situação 

o patrão se via obrigado a cumprir a exigências dos manifestantes. Já a sabotagem é 

considerada uma prática mais eficaz como método de luta, pois: 

 
Com a sabotagem a coisa muda de aspecto; os trabalhadores podem 
resistir melhor, porque não estão, por exemplo, á mercê do patrão e 
porque não são a massa que o amo comprime como quer, tem nas 
suas mãos um meio de afirmar a sua vitalidade e provar ao opressor 
que ainda são homens. (...) 
A sabotagem, além de se aplicar ás mercadorias pode também 
aplicar-se aos utensílios de trabalho. (...) (A Voz do Trabalhador, 
30/08/1909, p. 2). 

 

  Na impossibilidade da realização da greve parcial ou geral, tanto o boicote 

como a sabotagem eram consideradas pelos sindicalistas revolucionários como meios 
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de resistência eficaz contra a exploração capitalista, sendo utilizadas sempre que 

preciso. 

Apesar dos apelos dos editores o jornal publicou sua última edição da 

primeira fase, em nove de dezembro de 1909, e voltando a circular somente em 

primeiro de janeiro de 1913, nas vésperas do Segundo Congresso Operário Brasileiro, 

reinaugurando desta forma sua segunda fase de publicação. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O jornal A Voz do Trabalhador no âmbito da imprensa operária foi um 

importante instrumento não somente de divulgação e informação, mas, sobretudo de 

educação e conscientização da classe operária. Mesmo apesar das dificuldades 

financeiras o jornal teve destaque entre os periódicos anarquista do início do século 

XX, demonstrando desta forma que um jornal operário pode ser um documento de 

informação muito mais abrangente do que simplesmente um porta-voz de uma 

associação operária.  

O jornal nas duas fases, em que foi editado, foi um jornal extremamente 

informativo, dava conta das greves, da vida dos sindicatos, das lutas contra a carestia 

de vida, da repressão policial, luta contra a exploração do trabalhador, promovia a 

emancipação proletária, tentando ser um legítimo porta-voz da classe operária.  

A imprensa anarquista utilizou o jornal não somente como porta-voz de 

uma classe, mas talvez mais importante, foi um instrumento de manifestação e 

reivindicação dos direitos negados aos trabalhadores brasileiros no início do século XX. 

Mesmo em uma sociedade com altos índices de analfabetismo e formada 

por operários estrangeiros ou então pela posição que assumia diante da sociedade o 

periódico A Voz do trabalhador do início do século XX não deixou de atuar e lutar pelos 

diretos negados ao trabalhador. Apesar das dificuldades de produção, publicação e 

distribuição teve um papel importante na tentativa organização e formação da classe 

operária brasileira. 

 



90        VI Seminário de Pesquisa do PPGHS – XIII Semana de História – I Encontro 

                das Especializações em História da Universidade Estadual de Londrina 
  

 

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA 

 

BATALHA, Cláudio H. M. O movimento operário na Primeira República. Rio de Janeiro, 
2000, p. 28-29. 
 
CAPELATO, Maria Helena Rolim. A imprensa na história do Brasil. São Paulo: 
Contexto/EDUSP, 1988. 
 
GAWRYSZEWSKI, Alberto. A imagem como instrumento de luta anarquista. In: 
GAWRYSZEWSKI, Alberto (Org.). Imagens anarquistas: análises e debate. - Londrina: 
UEL, 2009, p. 11-42, p. 20. 
 
HARDMAN, Francisco Foot. Nem pátria nem patrão!: Memória operária, cultura e 
literatura no Brasil. 3ª Ed.rev. e ampl. - São Paulo: Editora UNESP, 2002. 
 
RAGO, Luzia Margareth. Do cabaré ao lar: a utopia da cidade disciplinar: Brasil 1890 - 
1930. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1985, p. 16. 
 

 

PERIÓDICO 

A Voz do Trabalhador, Rio de Janeiro, 1º/05/1915, p. 1. 
 
A Voz do Trabalhador, Rio de Janeiro, 08/07/1915, p. 1. 
 
A Voz do Trabalhador, Rio de Janeiro, 1º/07/1908, p. 1. 
 
Os acidentes de trabalho, Rio de Janeiro, A Voz do Trabalhador, Rio de Janeiro 
1º/07/1908, p. 2. 
 
A Voz do Trabalhador, Rio de Janeiro, 22/11/1908, p. 1. 
 
A Voz do trabalhador, Rio de Janeiro, 13/01/1909 p. 1. 
 
A Voz do Trabalhador, Rio de Janeiro, 1º/07/1908, p. 2 
 
A Voz do Trabalhador, Rio de Janeiro, 1º/07/1908, p. 1. 
 
A Voz do Trabalhador, Rio de Janeiro, 17/04/1909, p. 1. 
 
Movimento associativo, A Voz do Trabalhador, Rio de Janeiro, 17/04/1909, p. 4. 
 
Meios de Luta: a boicotagem, A Voz do Trabalhador, Rio de Janeiro, 03/08/1909, p. 1. 



91        VI Seminário de Pesquisa do PPGHS – XIII Semana de História – I Encontro 

                das Especializações em História da Universidade Estadual de Londrina 
  

 
Meio de Luta: a sabotagem, A Voz do Trabalhador, Rio de Janeiro, 30/08/1909, p. 2. 
 
A Voz do Trabalhador, Rio de Janeiro, 1º/02/1913, p. 1. 
 
A Voz do Trabalhador: Órgão da Confederação Operária Brasileira: coleção fac-similar 
de 71 números, 1908-1915. Prefácio de Paulo Sérgio Pinheiro. São Paulo: Imprensa 
Oficial do Estado. Secretária da Cultura: Centro de Memória Sindical, 1985.



92        VI Seminário de Pesquisa do PPGHS – XIII Semana de História – I Encontro 

                das Especializações em História da Universidade Estadual de Londrina 
  

Implantação do Estado de Israel e a gênese dos 
conflitos israelo/árabes no Oriente Médio 
 

Luciano Kneip Zucchi 1 
 
 

                                 

     

O DESMEMBRAMENTO DO IMPÉRIO OTOMANO E A NOVA CONFIGURAÇÃO DO 
ORIENTE MÉDIO PÓS I GRANDE GUERRA 
          

O Oriente Médio era até a Primeira Grande Guerra  uma divisão administrativa 

do Império Turco-Otomano, sendo região gerida por governantes locais e organizada 

em províncias cujas delimitações físicas eram mutáveis, variando de acordo com as 

relações locais, e implicando a submissão à Turquia basicamente no pagamento de 

taxas.  

     Com a Primeira Guerra Mundial, as potências aliadas buscaram o apoio da 

população árabe na luta contra o Império Turco, incentivando os movimentos de 

independência com promessas de medidas favoráveis à autonomia politica e à unidade 

árabe. 

Porém mesmo antes do término do conflito França e Inglaterra acertaram entre 

si uma divisão da região de acordo com seus interesses estratégicos (Acordo secreto 

de Sykes/Picot de 1916) buscando consolidar sua presença na Síria e na Palestina, 

respectivamente, intenção Neo-Colonialista que gera um conflito com os interesses 

árabes que pretendiam a autonomia. 

  Contrariamente a isso ao final da Guerra o que predomina na diplomacia 

internacional é uma postura de rechaço ao colonialismo, influenciado pela revolução 

Russa e pela posição norte-americana expressa nos 12 pontos do presidente Wilson, 

com o reconhecimento do direito de autodeterminação dos povos, o que é 

incorporado ao Pacto da Sociedade de Nações. Nessa conjuntura, o sistema de 

mandatos estabelecido nos tratados do pós-guerra, coloca-se como saída para manter 

                                                             
1
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o controle sobre as áreas antes mantidas sob o domínio dos países derrotados, 

camuflando o domínio colonial que se mantém sob novo formato. O Oriente Médio é 

dividido entre a França e a Inglaterra sob tal regime, que em tese representaria um 

controle provisório, mas sem prazo final pré-fixado ou segundo sua própia 

interpretação  de quando os países estivessem maduros para se autogerir. 

Esse acerto é imposto à Turquia no tratado de Paz de Sérves, firmado em maio 

de 1920, onde se estabelece que deixam de integrar o Império derrotado uma série de 

territórios, dentre os quais a área que atualmente corresponde à Síria, Iraque, Líbano 

Palestina e Transjordânia, onde são estabelecidos mandatos sob a tutela inglesa ou 

francesa, com a delimitação de fronteiras artificiais, o que é reconhecido pelas Nações 

Unidas.  

É assim implantado um novo sistema de dominação na região, com a divisão 

dos árabes e o desmembramento do Império Turco no Oriente Médio em diferentes 

Estados colocados sob a tutela européia, frustrando o nacionalismo árabe incentivado 

no curso da 1ª Guerra com o objetivo de enfraquecer Istanbul. 

O sistema de mandatos foi instituído e regulado a partir do art. 22 do Tratado 

de Versalhes e corresponde à cláusula do Pacto da Sociedade de Nações (votado em 

02/1919) que pretendia regular a situação das colônias pertencentes aos países 

derrotadas na guerra e habitadas por populações ainda não capacitadas para dirigir-se 

por si mesmas, contexto que se enquadram as comunidades separadas do Império 

Otomano (Palestina, Síria, Líbano e Iraque), devendo sua administração ser guiada por 

um mandatário. Esse sistema gera descontentamento e conflitos na região, pois os 

árabes são liberados do domínio turco, mas colocados sob a tutela dos impérios 

Francês e Britânico. Assim, ao invés da projetada nação árabe unida, tem-se a divisão 

da região em nações distintas e heterogêneas, representando ainda razão adicional 

para o descontentamento entre os Árabes o compromisso assumido pela Inglaterra 

com os sionistas.  

De acordo com José Martínez Carreras (1991,p.55), o desmembramento do 

Império turco deveu-se à iniciativa francesa, que pretendia estabelecer-se na Síria e no 

Líbano, e dos sionistas, que queriam ocupar a Palestina, tendo colaborado a Inglaterra 

ao aceitar o projeto de divisão, ao invés de tentar estabelecer um protetorado único 
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sobre toda a área. Ainda, é fator que contribuiu para o desmembramento a atitude 

dos setores dirigentes árabes, tradicionais e conservadores, que não apresentaram 

uma oposição efetiva à desagregação e terminaram por aceita-la e cooperar com as 

potências mandatárias, buscando o apoio ocidental para manter seu poder. França e 

Inglaterra desenvolvem uma politica de alianças com as famílias dominantes locais, 

que ganham tronos, mas não independência, estando à população submetida a um 

dominador estrangeiro e uma elite local que não busca mudanças.  

Na Síria, com o término da 1ª Guerra o Partido da Independência Árabe 

proclama a independência sob um regime de monarquia constitucional, Feysal 

ocupando o trono e abrangendo o país os atuais territórios da Síria, Líbano, 

Transjordânia e Palestina. A França ocupa a região e depõe o rei, instalando sua 

administração e delimitando novas fronteiras, concedendo autonomia a certos 

territórios com o objetivo de obter apoio de grupos minoritários e dividir a oposição , é 

o caso do Líbano, que se torna Estado autônomo em relação à Síria.  

Londres organiza a criação da Transjordânia, que antes integrava a Palestina, 

objetivando constituir um Estado que fosse área de transição e permitisse um 

equilíbrio estratégico entre Iraque, Palestina, a Arábia Saudita em formação e a Síria 

francesa. O governo do novo reino é dado a Abdullah, dirigente da elite árabe que em 

troca renuncia a seus direitos sobreo Iraque.  

Quanto à Palestina, a Inglaterra busca assegurar o domínio sobre a região para 

obter uma ligação terrestre com o Canal de Suez, que já controlava, garantindo assim a 

rota de ligação entre as áreas integrantes do Império Britânico e a metrópole. No curso 

das tratativas sobre o futuro da região haviam sido feitas promessas contraditórias, 

tanto no sentido da libertação dos povos árabes quanto no sentido de estabelecer-se 

ali ``Um lar nacional para o povo judeu ´´(declaração Balfour, de 11/1917), o texto da 

declaração é o primeiro escrito oficial Britânico a reconhecer o direito aos Judeus de 

estabelecerem seu ``Lugar Nacional´´ na Palestina  , palavras bem dúbias e que deixam 

o leitor interpretar  como quiser , os ingleses dizem sem dizer , num mesmo e pequeno 

texto tentam satisfazer judeus porém sem se comprometer com as outras 

comunidades  da Palestina , eis o texto , é só lelo com atenção que se perceberá a 

dubiedade  da redação : 
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 Foreigen Ofice  
2 de novembro de 1917 

                           Estimado Lord Rothschild: 
 
Tenho grande prazer em lhe enviar , em nome do governo de Sua 
Majestade; 
 A seguinte declaração de simpatia  com as aspirações sionistas 
judaicas, que Foram submetidas ao gabinete e aprovadas por ele . O 
governo de Sua Majestade considera favoravelmente o 
estabelecimento na Palestina de um ``Lugar Nacional´´para o povo 
judeu , e se esforçará em tudo que seja possível para facilitar a 
consecução deste objetivo, ficando claramente entendido que não se 
fará nada que possa prejudicar os direitos civis e religiosos das 
comunidades não judias existentes na Palestina , ou os direitos e o 
estatuto político de que gozam os judeus em qualquer outro país. 
Lhe agradeceria se colocasse esta comunicação no conhecimento da 
Federação sionista.       
                     
Sinceramente seu 
Arthur James Balfour 

 

Essa declaração acabará sendo a base para a futura configuração de uma 

solução de compromisso para o problema anti-semita no continente europeu, porém 

redundará entretanto e paradoxalmente num novo ``estranhamento´´ e em novos 

conflitos, agora entre os Judeus e os Árabes habitantes da região palestina (e de todo 

oriente médio); As potências europeias nesse contexto deságuam uma contradição 

que é sua no mesmo movimento em que reiteram seus preconceitos transportando-os 

para o oriente médio.                                                                                                                                             

Com o fim da guerra, o que ocorre é a instalação do mandato inglês, atuando 

na região três forças: a Potência Mandatária, os Sionistas Judeus (as condições do 

mandato britânico foram objeto de negociação também com a Organização Sionista, 

na Conferência de Paz de Paris) e os Árabes Palestinos, que se consideram traídos por 

Londres e organizam reação dirigida contra os Judeus e também contra os Ingleses. É 

inevitável o fracasso do mandato Britânico, pois deveria atender a objetivos 

inconciliáveis, tendo se comprometido a buscar o desenvolvimento do povo submetido 

ao mandato, com a perspectiva de sua futura independência, e com o estabelecimento 

de um “lar nacional para o povo Judeu” na mesma região.  
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No Iraque, foi proclamada a independência sob o governo monárquico de 

Abdullah, o qual é destituído a posteriore pois se mostra incompatível com os 

interesses Franceses e Britânicos na área. Face às dificuldades para o controle da 

região por meio de um mandato direto, a Inglaterra instala no governo um soberano 

aliado e reconhece e independência do país, conservando o direito de intervenção 

militar em caso guerra. Em razão da riqueza da região em petróleo, os países 

ocidentais tinham especial interesse na manutenção da estabilidade politica do Iraque. 

Feysal, que havia sido expulso pelos Franceses da Síria, obtém o apoio Inglês para subir 

ao trono do Iraque, em troca da renúncia do seu irmão Abdulahh que é compensado 

com o trono da Transjordânia (outra invenção Britânica)  

 

 

O SIONISMO , ORIGEM E TIPOLOGIA 

 

Podemos afirmar e nessa questão teremos certamente poucos que nos 

contradigam que o sionismo é fenômeno ideológico surgido na Europa do século XIX e 

sem dúvida influenciado pelos nacionalismos europeus, 

Dentro desse contexto histórico o Sionismo foi sim outro nacionalismo surgido 

no continente e com todas as características e pressupostos que tais ideologias 

pregavam como a de ``Nossa Terra ´´como sendo o território de uma ``Nação´´ e esta a 

propriedade de um ``Povo´´ e tal sendo constituído (e somente) por elementos que 

compartilhassem de uma mesma língua e história  com laços que os unissem a um 

suposto passado em comum , e politicamente a Nação e seu povo teriam de ter a 

maioria numérica dos habitantes do território nacional e  a essa maioria ``Étnica´´ é 

que seriam reservados os direitos de governança e não ao voto do conjunto da 

sociedade e dos cidadãos , Etnia em vez de Cidadania , todas essas premissas 

auxiliaram na formação da ideologia Sionista , que muito embora também estivesse 

muito influenciada pelo socialismo deixou-se contaminar por pressupostos que  

levariam a criação no futuro de regimes racistas na Europa , paradoxalmente em 

muitos aspectos o raciocínio Sionista reproduz o discurso político nacionalista e 
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segregacionista surgido na segunda metade do séc.XIX na Europa .Em síntese ``O 

Nacionalismo Europeu condicionou o Sionismo ´´. 

Antes disso, Concomitantemente ao iluminismo continental no final do séc. 

XVIII surgia também a``Haskalá´´ ou iluminismo judaico ,e que em seu arcabouço 

continha idéias de integração fraterna entre os indivíduos , a futura revolução francesa  

e seus ideais igualitários pareciam ser a solução para a discriminação e os preconceitos 

dos homens para com os homens , e de um governo de cidadãos  suplantando o antigo 

regime  e apontando um futuro melhor para todos independentemente de etnia , 

credo ou riqueza , a restauração e a santa aliança cedo terminaram com esses sonhos 

e a realidade dos ``Pogrons´´ na Europa ortodoxa dos Czares se fez logo sentir 

novamente , a expressão ``Anti –Semitismo´´ é anotada em 1879 por Wilhen Mer ao 

dar nome a um fenômeno bem antigo em terras Européias 

Ainda surgiriam outras idéias de pensadores sociais como Karl Marx e Arnold 

Tonynbee que: ``Consideravam o antissemitismo um fenômeno passageiro, condenado 

a desaparecer tão logo o mundo tivesse se libertado dos últimos vestígios dos 

preconceitos medievais´´( Tsur,1976,p.8). 

Na França o caso Dreyfus reacendeu a antiga chama do ódio racial que se 

imaginava (pelo menos por uma parte da intelectualidade judaica) em vias de total 

extinção, Alfred Dreyfus o único oficial judeu do estado maior do exército Francês foi 

acusado de traição e condenado sem provas .Embora pertencente a uma família 

alsaciana de antiga cepa , que tinha optado pela França depois de 1871 , ele jamais 

conseguiu ultrapassar o posto de capitão. ``Preso, em seguida julgado por atentado à 

segurança do estado, foi condenado à prisão perpétua, ainda que nenhuma prova 

concludente pudesse ter sido estabelecida´´( Tsur,1976,p.31) 

Theodor Herzel, era um jovem jornalista judeu que se encontrava na França por 

aqueles tempos e se comoveu com o caso, era originário do império austríaco, da 

então tida como emancipada e esclarecida Viena.``Trancafiou-se em seu quarto de 

hotel (hotel de Castile, rua Cambon, no bairro de Madeleine) e escreveu, em umas 

poucas semanas, um panfleto intitulado O Estado Judeu´´ (Tsur,1976,p.32); Foi esse 

panfleto o marco do movimento sionista na Europa, com seu primeiro congresso em 

Basiléia em 1897, muito embora possamos identificar outros movimentos mais ao 
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leste como o Hovevei Sion (amantes de Sião) que realiza seu primeiro congresso antes, 

em 1884 em Katovice  ( Bar Zohar,1967, p.34)                                                                                               

Já François Massoulié nos apresenta o sionismo como um movimento politico, 

integrado na Europa da segunda metade do século XIX, partidário da emancipação 

coletiva da comunidade judaica. Esse caráter estratégico-laico do movimento será 

fortemente criticado, sobretudo pelos religiosos ortodoxos, e manterá o sionismo 

como movimento minoritário pelo menos até a primeira década do século XX. Em 

1911 essas comunidades coletivistas – os Kibutzim – são inauguradas, formando, a 

partir de então, “A espinha dorsal da implantação sionista na Palestina” 

(Massoulié,1996, p.47).  

Para Massoulié o sionismo desenvolve-se no contexto do pós-guerra, e do 

retalhamento das províncias árabes do Império Otomano tombado, e sempre à 

sombra de uma grande potência ocidental, e de maneira mais agressiva que aquela 

inaugurada anos antes.  

A declaração Balfour, de 2 de novembro de 1917, torna público o apoio que o 

governo inglês dá à organização sionista, pois “Promete criar na Palestina um lar 

nacional para o povo judaico” (Massoulié,1996,p.52-53). Esta declaração, na mesma 

medida em que contradiz a promessa feita aos nacionalistas árabes de criação de seu 

reino, em troca do apoio destes à derrubada otomana, atesta a dubiedade e o 

pragmatismo inglês, agora interessado na posição estratégica da região (dada à 

proximidade desta com o Canal de Suez) e no avanço territorial relativamente à 

França.  

 A partir de 1922, a Grã-Bretanha torna-se mandatária sobre a região Palestina, 

a imigração judaica desenvolve-se atendendo ao plano dos sionistas de povoamento  

da região que, contrariamente a todos os demais mandatos, não concede a seus 

habitantes o direito à auto-determinação. É projeto inglês estabilizar a população 

judaica da Palestina em algo próximo de um terço da população total. Assim será até a 

iminência da Segunda Guerra Mundial, quando os interesses britânicos passam a 

dificultar a entrada de judeus provenientes da Europa..  

Isaac Akcelrud distingue três diferentes levas migratórias: “Os judeus da Europa 

Oriental chegam à Palestina como pioneiros e voluntários. Os da Europa Ocidental 
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desembarcam as escondidas como refugiados’. A terceira começa quando da ascensão 

do nazismo , ninguém queria acolher os condenados ao extermínio, como revelou a 

conferência de Eviã´´. A politica inglesa de apaziguamento de Hitler fechava as portas 

da Palestina aos judeus, ajudando a propaganda nazista no Oriente Médio. Começa 

então nova epopéia, a imigração clandestina, a`` haapalá”. (Akcelrud,1984,pág. 61). 

Lotfallah Soliman, discutindo os critérios utilizados pela agência judaica e pela 

organização sionista para a concessão de vistos de imigração à Palestina (vale citar que 

a emigração de judeus da Alemanha no período inicial do hitlerismo é livre), constata 

que, na realidade, suas preocupações eram “menos salvar judeus que salva-los com 

seus capitais e, sobretudo, levar para a Palestina apenas ‘Material Humano’ (a 

expressão é de Ben Gurion) que, segundo certos critérios políticos de idade e de 

formação, pudesse contribuir para a edificação de um Estado” (Soliman,1990,p.85). É 

nesse contexto que se realiza o acordo de ``Havaara´´ entre a agência judaica e o 

regime alemão, acordo comercial que levara a salvo alguns milhares de condenados ao 

extermínio na Europa para a Palestina (e tão somente a ela , outro destino não 

interessava aos dirigentes do ischuv¹) , em troca de compras no parque industrial 

alemão , com o próprio dinheiro dos beneficiados, retido na Europa pelos nazistas, o 

maquinário e o ``Material Humano´´ iriam direito para Eretz Israel² auxiliando na 

consecução do objetivo Estatal  sempre em primeiro lugar , as transações que 

iniciaram em 1933 chegaram a 34 milhões de marcos e só findaram em 1939 com o 

início da guerra. 

Para Soliman a questão ideológica fundamental parece clara: construir um 

Estado judeu para - e só para – o povo judeu. A prática terrorista se intensifica a mais 

ou menos seis meses do fim do mandato britânico (ocorrido em 15 de maio de 1948), 

e atesta, além da desigualdade militar notória (pelo menos em relação aos Palestinos) 

a intenção a priori de estender as linhas de fronteira expulsando e/ou dizimando a 

população autóctone. 

Henry Cattan e Lotfallah Soliman relatam o massacre de Deir-Yassin que o 

primeiro situa dentro de um “Esquema habitual de ocupação” (Cattan,1987 p.129) , o 

massacre da quase totalidade da população de uma aldeia isolada que, atacada à 

noite, não mostra sequer resistência, a barbárie particular a esse evento e o fato de tê-
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lo sido empreendido pelo Irgun, grupamento paramilitar, autorizaria o discurso 

autodefensivo das forças oficiais israelenses (Haganah) quanto a seu 

comprometimento com o ocorrido . “Lotfllah Soliman, contudo, refutando a teoria do 

“consentimento a contragosto do Haganah” cita a correspondência de seu comando 

aos lideres do Irgun e do Lehistem:  ``Gostaria de atrair sua atenção para o fato de que 

a tomada de Deir-Yassin está incluída em nosso plano geral. Não faço nenhuma 

objeção a que o senhor se encarregue desta ação, desde que esteja em condições de 

manter o lugar” (Soliman,1990,p.130). A tragédia de Deir-Yassin é atestada por 

inúmeras fontes do próprio governo Israelense , porém sem eximir a política oficial  

sionista da co- responsabilidade ,  devo destacar as duas forças judaicas que realizaram 

atos como esse ( e terroristas também quando do mandato Britânico) foram o Irgun e 

o Stern, duas facções de extrema direita e que foram desintegradas  logo em seguida a 

estruturação do estado, o Irgun  de Beguin  dicípulo de Jabotinsk  foi a manu militari e  

não sem antes entrar em conflito com a Haganah (exército regular), porém 

infelismente essas forças não sumiram , foram para o jogo político constituindo-se em 

partidos (ex : likud) que hoje detém uma massa eleitoral muito grande em Israel, e que 

junto com os partidos religiosos constituem atualmente os principais obstáculos  na 

real busca da paz, vale citar para melhor entendimento do quadro em Israel atual que 

já foram governo inúmeras vezes. 

Parece desnecessário citar a extensa lista de atrocidades cometidas lado a lado 

desde então. Contudo, é importante frisar a eficiência dos procedimentos físicos e 

psicológicos de evacuação levados a cabo pelas forças israelenses. Henry Cattan nos 

fala de mais ou menos 1.600.000 refugiados dos quais aproximadamente 600.000 

residentes em território árabe segundo a partilha de 1947(Cattan,1987), essas cifras 

são contestadas , de qualquer forma o número é alto , pois somente na guerra de 

1947/48 forma 750.000 os deslocados (ou que se deslocaram ) e isso é incontestável e 

corroborado por todas as fontes  

 Relativamente à ideologia dos principais dirigentes do movimento sionista, 

Lotfallah Solimann diz: “Basta examinarmos detidamente para constatar que entre os 

três grandes sionismos políticos pós-herzeliano, Weizmann, Ben Gurion e Jabotinsky, 

não havia nenhuma divergência quanto aos objetivos ´´(Soliman,1990); Apesar das 
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declarações conjunturais de uns e de outros, apesar das acusações recíprocas, todos os 

três eram ‘Estadistas’ e todos os três, em graus diversos, pretendiam fazer de toda a 

Palestina o Estado do ‘povo judeu’ de volta à ‘terra que era dele’.  

Os pontos de divergências situam-se noutra parte. Enquanto Jabotinsky 

(ideologicamente ligado ao fascismo e considerado pelo próprio Mussoline como o 

ideal do novo homem fascista) queria que o objetivo final fosse continuamente 

proclamado em alto e bom som, Weizmann, até sua morte, e Ben Gurion até 1942, 

pensavam que a proclamação de um objetivo como esse seria no mínimo inábil, lhes 

alienaria certas simpatias e, sobretudo, despertaria prematuramente a animosidade 

dos árabes.  

O entendimento dos conflitos entre Árabes e Sionistas na Palestina nos remete 

ao anti-semitismo europeu e ao problema judaico no continente , o qual agravou-se 

sensivelmente durante o período entre guerras. A afirmação do nazismo, ao longo da 

década de 1930, contribuiu para o fortalecimento do sionismo, pois até então havia, 

entre os próprios judeus discordância em torno do caráter politico do movimento. 

Religiosos ortodoxos combatiam o projeto de criação de um estado judeu por 

considera-lo leigo e sacrílego, uma vez que o subordinava a identidade judaica a um 

projeto politico e pregava o retorno a terra prometida antes da volta de messias. Outra 

parcela judaica criticava o projeto por continuarem fieis a “(...) Idéia de uma 

emancipação pessoal no contexto dos países onde moram, e acusavam os sionistas, 

com seu projeto de ruptura com o Ocidente, de fazer o jogo dos antissemitas” 

(Massoulié,1996, p.48). De qualquer forma, com o panorama proporcionado pela 

afirmação do nazismo e pelo fortalecimento do sentimento antissemita, o sionismo 

aparecerá com uma alternativa aceitável.  

 O projeto sionista propunha a criação de um Estado judaico na Palestina 

através da sua colonização por judeus espalhados pelo mundo, especialmente os 

residentes da Europa. De fato, durante as décadas de 1920 e 1930 a imigração judaica 

para a Palestina aumentou significativamente, gerando conflitos que com o tempo só 

fizeram recrudescer e até hoje não se vislumbra perspectiva a curto prazo de 

resolução.  



102        VI Seminário de Pesquisa do PPGHS – XIII Semana de História – I Encontro 

                das Especializações em História da Universidade Estadual de Londrina 
  

 A ascensão do nazismo e a eclosão da II Guerra mundial agravaram ainda mais 

a questão palestina, pois a partir de então a imigração judaica aumentou de forma 

avassaladora e qualquer contestação aos seus princípios era vista como politicamente 

suspeita e poderia ser taxada de também ser antissemita. Na verdade, percebe-se que 

a questão palestina configura-se como um desdobramento de problemas e questões 

surgidas já no inicio do século XX, pela penetração das velhas potências européias no 

Oriente Médio.  

          No momento da criação do Estado de Israel já existia grande número de judeus 

sionistas na Palestina, os quais anteriormente tiveram permissão do governo Londrino 

mandatário para ingressar na região ,e outras religiosas ou de origem Sefarad com 

colônias de  longa data , e também populações que poderiam remontar a antiguidade, 

porém todas bem diversas dos Sionistas Europeus e com mais afinidades culturais  

com os Árabes que com os novos imigrantes Asquenazi. Um importante contraponto a 

essa imigração foi o grande levante Árabe de 1936. Frente a esse contexto de oposição 

árabe, o poder Britânico na Palestina imprimiu uma política de restrição à imigração 

judaica na região, estabelecida em 17/05/1939 pelo Livro Branco( houveram dois), 

como forma de não comprometer seu domínio imperial no mandato. Essa política 

restritiva teve como contrapartida do movimento sionista a organização de campanhas 

de sabotagem e terrorismo contra a Inglaterra e a população árabe, o objetivo era 

pressionar o poder mandatário inglês a abdicar dessa política restritiva ,`` Em 6 de 

novembro de 1944 ,Lorde Moyne, que acabava de ser nomeado Ministro de estado , 

residente geral da Grã Bretanha no Oriente Médio , era abatido no Cairo por 

integrantes do Lehi-Stern´´                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

(Soliman ,1990, p.100), era considerado pelo grupo responsável pela implantação do 

segundo Livro Branco quando dirigia o Colonial Office em 1941. 

É importante ressaltar que o ressentimento entre árabes e judeus que iniciou-

se a partir de então é fenômeno histórico que inexistia até a primeira metade do 

século XX, gerando-se a partir da penetração imperialista na região e da transposição 

para o oriente médio dos antagonismos e preconceitos oriundos da Europa e 

enfatizamos que o projeto sionista e sua ideologia , mesmo daqueles com as melhores 

e mais humanas intenções entre os sionistas é produto da cultura européia tanto 
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quanto são os judeus askenaze que nos primórdios do movimento para a Palestina se 

dirigiram como colonos , portanto o estranhamento e as mutuas  dificuldades de 

compreensão eram inevitáveis ; Nesse contexto os pioneiros do sionismo apareciam e 

representavam para as massas árabes como representantes do Ocidente do 

Imperialismo e da usurpação mesmo que o intento destes não fosse realmente esse.   

 

 

 A CRIAÇÃO DO ESTADO DE ISRAEL PÓS SEGUNDA GUERRA E SUAS CONSEQUÊNCIAS 

IMEDIATAS 

 

     Com o término da II Guerra Mundial e a derrota do Nazismo e a consequente 

informação pra a opinião pública mundial dos horrores e da perseguição perpetrada 

por este aos Judeus Europeus (culminado com a politica Nazista da solução final para o 

“problema judaico”, ou seja, o Genocídio total da sua população), há uma comoção 

mundial (principalmente nos EUA), que torna ainda mais fortes as opiniões (no 

Ocidente) a favor da criação de uma pátria judaica. A onda de imigração pós II Guerra, 

embora ilegal só tende a crescer ; Não podendo deter a imigração clandestina de 

judeus, Londres encaminhará a ONU a Questão Palestina em 1947. As Nações Unidas 

elaboram então um plano de partilha, pelo qual o território passaria a abarcar um 

Estado Judeu e outro árabe , o Judeu Com 14 mil Km² incluindo a Galileia Oriental, a 

faixa que vai Haifa a Telaviv e a região do deserto de Negueve até o Golfo de Ácaba; e 

o Árabe, com 11 mil Km² incluindo a Cisjordânia e a faixa de Gaza; Jerusalém teria 

status internacional. 

 No dia 29 de novembro de 1947 o plano de partilha palestina foi aprovado, 

entretanto todos os Estados Árabes se mostravam extremamente contrários à decisão 

e dispostos a tudo para impedirem a criação do Estado de Israel (a pretexto de 

protegerem os interesses dos Palestinos, então desorganizados), porém escondendo 

na verdade interesses próprios como demostrava Abdula (cairo 10 de abril 1948), que 

avisa que invadirá a Cisjordânia logo que os ingleses saírem. Porém o Rei Faruk (Egito), 

adverte que o país deve ser entregue aos Palestinos para que escolham seu próprio 

governo, o que Abdula imediatamente aplaude (pois para ele estaria intrínseco: Não é 
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necessário nem conquista nem ocupação, nem partilha pois o povo é um só e a 

palestina é a banda costeira da Transjordânia). Os Sírios percebem o tom do discurso 

em detrimento a seus interesses, em vez do “Sul da Síria” a Palestina passava a ser o 

“Litoral” da Transjodânia, em lugar da “Grande Síria” a “Grande Transjordânia” , é 

claro que não podiam concordar .Na verdade como se pode notar , todos os governos 

dos Estados no entorno nutriam interesses muitos própios e as vezes bem 

antagônicos, que nada tinham a ver com o bem estar ou a proteção da população 

Árabe da Palestina , e talvez em menor grau ainda com a Autonômia desta. 

Todas essas ambições territoriais e de poder muito particulares dos aliados de 

ocasião , contribuirão para o  que se verificará na guerra posterior , sua falta de 

comando diretivo centralizado para as ações , e até em alguns momentos uma inércia 

paralisante , tais ações (ou falta delas) não podem ser explicadas só pela 

incompetência das elites dirigentes Árabes(embora tal não deva ser subestimado!) , 

mas também por divisões internas, e talvez em interesses obscuros , em ver o aliado 

de então e o inimigo se destruírem mutuamente para depois tirarem proveito de 

ambos, o que em tese poderia acontecer visto Israel ter de defender-se em várias 

frentes concomitantemente, mas o que será disseminado mundialmente é a versão da 

extrema competência do comando do Haganah liderando o pequeno Davi Israelense 

contra o gigante Golias Árabe., na verdade um Titã de pés de barro..                                                                                                                                        

É 1948 ,o mediador da ONU, Conde Bernadote é assassinado em Jerusalém por 

sionistas, os Britânicos boicotam o plano da ONU e se retiram deixando um vazio total. 

Os judeus proclamam em 14 de maio o “Estado de Israel” que é imediatamente 

invadido por forças da Liga Árabe que embora em maior número são rechaçadas (em 

parte pelas suas próprias divisões internas). Os Sírios são na Galileia detidos pelos 

Kibbutz fortificados, em 29/05 comandada pelo inglês Glubb Pacha a legião Árabe da 

Jordânia ocupa a parte antiga de Jerusalém (que só iria deixar na guerra de 1967) e o 

Egito conquista o deserto do Negueve a faixa de gaza; dia 30 é assinado um cessar 

fogo.  

 Paralelamente à ação defensiva contra os Estados Árabes, houve o 

recrudescimento de um estado de guerra interna com os extremistas Israelenses do 

Irgum e do grupo Stern utilizando-se dos mais variados mecanismos terroristas para 
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expulsar os palestinos árabes dos territórios ocupados onde sem dúvida o ponto 

culminante foi o covarde massacre dos habitantes da Aldeia de Deir Yassim, o que 

segue um êxodo palestino de grandes proporções (o que iria causar problemas 

posteriores na Jordânia, onde o Rei Hussem manda seus Beduínos massacrar e 

expulsar seus “irmãos árabes” em 1970 (setembro negro) e grandes contingentes 

deles refugiam-se no sul do Líbano, onde se tornam alvos de ataques israelenses, mais 

do que isso sua presença agrava as divergências entre cristãos e muçulmanos 

quebrando o precário equilíbrio do país sendo uma das causas da guerra civil de 

1975/76. 

 Basta uma rápida análise da situação do Oriente Médio pós 1945 para se 

perceber que um dos principais problemas originados com a criação do Estado de 

Israel e a imediata guerra travada pelos Países Árabes a este foi o início da questão da 

população refugiada (750.000) “expulsos de suas terras´´, segundo os Árabes, 

instigados a partir por seus líderes, segundo Israelenses, ou quem sabe uma mescla de 

ambas as coisas, ou ainda outra. Seja como for seu “êxodo” além de um fator de 

desestabilização para a região como um todo (apesar de inicialmente Israel ter sido 

beneficiado pois assegurou a maioria Judaica no Novo Estado) constituiu uma questão 

humana de fundamental importância e imprescindível resolução para o mundo 

contemporâneo, e para todos aqueles que ainda creem  que um planeta sem barreiras 

ou separações advindas da causa absurda da discriminação étnica ou religiosa é 

possível . E talvez quando ocorrer  um real e inequívoco :                 

                                                                                 

Acordo Israelo-Palestino será O sinal desencadeante de um imenso e 
generalizado movimento de libertação de todo o Oriente Médio. Os 

privilégios feudais, os grandes negócios petrolíferos, os 
superlucrativos negócios da indústria Bélica os controles estratégicos, 
todo o complexo de exploração e dominação do Oriente Médio 
estará em risco no dia em que Israelenses e Palestinos decidirem pela 
‘Paz entre nós, guerra aos senhores´ (Akcelrud,1984, p.71) 

 

Torçamos para que pelo menos ``A Guerra entre eles´´ possa findar e as feridas 

causadas por anos de agressões mútuas tenham tempo de fechar-se; Com as atuais 

rebeliões em países árabes no último ano redundando  por enquanto em quatro 

quedas de regimes ditatoriais, Tunísia, Egito, Líbia, Yemen , (de vieses diversos claro!) , 
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podemos depreender que a frase de Akcelrud a cerca  de 20 anos atrás , que na época 

poderia parecer deveras otimista demais, hoje não parece tão utópica, pois vemos que 

até em Israel a opinião pública em sua maioria não suporta mais o estado de guerra 

perpétua e anseia por uma paz duradoura e talvez agora (em minha opinião) ressurja 

novamente a discussão sobre a alternativa de estado único e democrático 

compartilhado por árabes e judeus e defendida pelo já saudoso Edward Said que  

notara que a ``Palestina Histórica´´ é hoje uma causa perdida, e como Tony judt diz 

concordando: ``Isso vale também para a Israel Histórica. De um jeito ou de outro uma 

entidade institucional única, capaz de respeitar as duas comunidades, terá de emergir, 

embora o quando ou de que forma isso possa acontecer possa parecer obscuro´´. 

Sou compelido a avaliar essa alternativa como a melhor solução, porém 

considero também o como de tal ocorrer uma incógnita, mas talvez no esgotamento 

de todas as propostas já tentadas (o que se não ocorreu esta em vias de tal), restará 

finalmente e somente a perspectiva de paz para dois povos que como escreve Márcio 

Scalércio foram ``Condenados a conviver´´, e que estão ``Inextricavelmente ligados 

numa mesma região a Palestina´´no dizer de Edward Said.                                                           
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De Kant à Keegan: um pensar sobre a guerra 
 

Marcelo Garcia Bonfim1 
 

 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Neste trabalho apresento três visões acerca do pensamento militar. Utilizo de 

filósofos e um historiador militar que buscam debater sobre a guerra. Para Kant (1989) 

o uso da razão é capaz de levar o homem para a paz; já Clausewitz (1979) vê a guerra 

como uma extensão das relações políticas entre Estados; e Keegan (1995; 2006) busca 

compreender as questões culturais e como estas determinam a forma de guerrear dos 

povos. 

A escolha por estes três autores se deu por causa de sua influencia no modo 

das sociedades do século XIX e XX pensarem e agirem referente a guerra . No caso de 

Kant (1989) e Clausewitz (1979) influenciaram governos na forma de se pensar a 

guerra e a paz, tendo no mundo contemporâneo à formação de organizações 

internacionais que visam a manutenção da paz, porém ao mesmo tempo há a invasão 

de vários países com o uso de estratégias destrutivas para as sociedades atingidas.  

O pensamento do historiador militar Keegan (1995; 2006) crítica à forma de 

analisar a guerra apresentada por Clausewitz (1979). Esses três autores que 

vivenciaram momentos históricos distintos são fundamentais para compreender a 

relação entre os Estados e a Guerra nas sociedades contemporânea.  

 

 

IMMANUEL KANT 

 

Immanuel Kant (1724-1804) escreveu em 1795 o trabalho intitulado como “À 

Paz Perpétua”, nesta obra trabalha com a ideia de que o pensamento é mais forte do 

                                                             
1 Mestrando do Programa de Pós-graduação em História Social da Universidade Estadual de Londrina. 
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que a razão. A partir desse principio afirma que a paz só poderia ser alcançada por 

meio de uma união entre as Repúblicas em uma Liga, as quais unidas por meio do uso 

da razão optariam pela paz. 

 
a razão [...] condena absolutamente a guerra como procedimento de 
direito e torna, ao contrário, o estado de paz um dever imediato, 
que, porém, não pode ser instituído ou assegurado sem um contrato 
dos povos entre si [...] (KANT, 1989, p. 40-41). 

 

Kant acredita que os tratados de paz não resolvem as causas de novas guerras, 

provavelmente se os diplomatas que forçaram a Alemanha no pós-Primeira Guerra 

Mundial retomasse o pensamento de Kant, viriam que apenas a formação da Liga das 

Nações não era suficiente para manter a paz, ainda mais sob um Tratado de Paz que 

debilitou a economia Alemã favorecendo a ascensão do radicalismo político. 

 
uma liga de tipo especial, que se pode denominar liga de paz [...] que 
deveria ser distinta do tratado de paz em que este simplesmente 
procura pôr fim a uma guerra, aquela, porém, a todas as guerras para 
sempre. (KANT, 1989, p.41) 

 

O Estado possui o direito de autonomia e soberania de seu território, não 

sendo permitido que um Estado se aproprie do outro. Nessa perspectiva, Kant vê a 

guerra custosa e desnecessária, assim os exércitos deveriam desaparecer com o 

tempo. 

Para se garantir a paz seria necessária a formação de instituições jurídicas 

sólidas capazes de solucionarem os problemas de relações internacionais. Outra 

requesito para se manter a paz, seria por meio da formação de Repúblicas. Segundo 

Kant se os cidadãos tivesse o poder de decidir seu próprio destino, jamais optariam 

pela guerra, diante dos altos sacrifícios impostos nesta decisão.  

Kant (1989) entende que a paz não faz parte do Estado Natural do homem 

devendo ser instituída. Para se consolidar a paz deveria se fazer uma Constituição 

Cosmopolita, a qual os Estados respeitaram mutuando diante do contrato realizado 

entre eles, devendo-se fazer consultas aos filósofos para debaterem sobre a guerra e 

paz. 

Por mais que as ideias de Kant (1989) estejam presentes na formação tanto da 

Liga das Nações no pós-1918 e da ONU no pós-1945, a guerra continuou uma 
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constante no século XX e XXI. Os Estados Unidos, principal agressor da 

contemporaneidade, em nome da Liberdade, busca ideologicamente levar a 

democracia liberal para o mundo. Todas as guerras empreendidas por este país 

buscam sua legitimidade intitulando-se como Operation Enduring Freedom (2001) no 

Afeganistão, e Operation Iraq Freedom, esta sem a autorização da ONU. Ambas 

demonstram o quanto o idealismo de Kant (1989) referente a guerra está longe de ser 

alcançado na conjuntura atual. 

 

CARL VON CLAUSEWITZ 

 

A obra de Carl Von Clausewitz (1780-1831) foi escrita, majoritariamente, após 

as guerras napoleônicas (1816-1830), sendo seu livro intitulado “Da Guerra” publicado 

em 1832 postumamente. 

Para Clausewitz (1979) o objetivo da guerra é fazer o outro submeter a sua 

vontade, para isso o meio utilizado é a violência. Dessa forma, as operações militares 

buscam desarmar o inimigo, pois só nesta situação é que o outro é capaz de acatar a 

vontade do agressor. Dentro dessa perspectiva, Clausewitz afirma que: 

 

A guerra nada mais é que um duelo a uma mais vasta escala. Se 
quisermos reunir num só conceito os inúmeros duelos particulares de 
que a guerra se compõe, faríamos bem em pensar na imagem de dois 
lutadores. Cada um tenta, por meio da sua força física, submeter o 
outro à sua vontade; o seu objectivo imediato é o de abater o 
adversário a fim de o tornar incapaz de toda e qualquer resistência. A 
guerra é pois um acto de violência destinado a forçar o adversário a 
submeter-se à nossa vontade. (1979, p.73) 
 

A brutalidade faz parte da ação bélica entre Estados. Ao analisar o pensamento 

do oficial Prussiano vemos a necessidade de deixar o inimigo em completa 

desvantagem para se impor a vontade. Esse pensamento esteve presente na Primeira 

Guerra Mundial, quando os Aliados fizeram com que a Alemanha aceitasse o tratado 

de Versalhes, perdendo boa parte de seu território e tendo que pagar indenizações de 

guerra só concluídas no inicio do século XXI. 

Clausewitz (1979) realizou críticas em relação a se negar a necessidade da 

guerra. Pensava que não era possível que Estados pudessem somente em modelo 
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teóricos e debates diplomáticos evitar o conflito bélico ou até mesmo eliminar a 

existência do Exército. 

 

Por aqui se vê quanto estaríamos longe da verdade se reduzíssemos a 
guerra entre os povos civilizados a um acto puramente racional dos 
governos, que nos parecia cada vez mais isento toda e qualquer 
paixão, de tal modo que, afinal de contas, o peso físico das forças 
armadas já nem seria necessário e que bastariam relações teóricas 
entre elas – uma espécie de álgebra da acção. (CLAUSEWITZ, 1979, 
p.74) 

 
A guerra é necessário, pois atende não a vontades individuais, mas políticas. Os 

objetivos políticos pretendidos são os fatores que determinam o resultado de uma 

guerra. Nesse pensamento, Clausewitz (1979) afirma que a guerra é nada mais do que 

a continuação da política, e que uma vez iniciado o conflito bélico não há limites para o 

uso violência, a qual só acaba quando o objetivo político for alcançado. 

Os generais das guerras mundiais buscaram aplicar os conceitos de guerra 

expostos pelo oficial Prussiano. A crença da guerra curta foi uma delas. Clausewitz 

afirma que: 

  

Quanto maiores forem as tensões que deram origem à guerra, tanto 
maior será, por consequência, a energia com que ela é conduzida e 
tanto mais breves serão esses períodos; quanto mais fraco for o 
principio bélico, tanto maiores serão esses períodos. (1979, p.84) 
 

Os militares que quase destruíram a Europa na Primeira Guerra Mundial 

pensavam que a guerra seria rápida e curta. Acreditavam que as forças envolvidas e a 

motivação do porque lutar seria responsável por um termino rápido do conflito. 

Contudo, o que se vivenciou foi uma guerra lenta e agonizante deixando milhões de 

corpos no campo de batalhas. 

Concluindo seu pensamento Clausewitz afirma que: 

 
A guerra, portanto, não é apenas um verdadeiro camaleão, que 
modifica um pouco a sua natureza em cada caso concreto, mas é 
também, como fenômeno de conjunto e relativamente às tendências 
que nela predominam, uma surpreendente trindade em que se 
encontra, primeiro que tudo, a violência original do seu elemento, o 
ódio e a animosidade, que é preciso considerar como um cego 
impulso natural, depois, o jogo das probabilidades e do acaso, que 
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fazem dela uma livre actividade da alma, e, finalmente, a sua 
natureza subordinada de instrumento da política por via da qual ela 
pertence à razão pura. (1979, p.89) 
 

Assim, a teoria da guerra deveria, segundo o oficial Prussiano, 

analisar as paixões do povo, buscando motivações do porque lutar; os militares e os 

usos de suas estratégias no campo de batalha; e os governos, para compreender o 

objetivo político na ação bélica empregada. 

 

JOHN KEEGAN 

 

John Keegan (1934-2012) vê a guerra como uma formação tribalista. Para isto 

sua forma de analisar a guerra vai além das questões econômicas, políticas e 

diplomáticas. Sua contribuição acerca da teoria sobre a guerra é pensa-la como 

fenômeno anterior a formação do Estado, algo impensável segundo os autores 

demonstrados até então.  

A guerra na concepção de Keegan (1995) seria a expressão da cultura, 

presentes de diferentes formas nos vários povos existentes no planeta. A crítica que 

faz em relação ao pensamento de Clausewitz é justamente por esse não considerar a 

cultura em sua análise sobre a guerra. 

Para compreender o pensamento de Clausewitz e fazer sua crítica, é 

apresentado um breve histórico sobre as atividades militares anteriores a formação do 

Estado Moderno. No período medieval eram os senhores feudais que forneciam armas 

para o rei, com a chegada do século XV houve na Europa o aumento significativo no 

número de guerras, nesse contexto os senhores feudais buscou maior autonomia. 

A formação do exército se deu sobre tudo quando os reis começaram a pagar 

mercenários para que os senhores feudais de regiões conturbadas pudessem defender 

as fronteiras de invasores externos. Segundo Keegan (1995), esse processo de 

profissionalização de mercenários é que possibilitou a formação do Exército Real. 

As revoluções dos armamentos militares também auxiliaram na formação do 

Estado Moderno e na reestruturação militar. Com o uso de armas de fogo no século 

XVI houve o fim da cavalaria, a principal arma usada pela nobreza. Formar um Exército 

Real não era barato, os reis logo perceberam isso e começaram a vender cargos de 
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capitães e tenentes para financiar seus Exércitos. Com a Revolução Francesa houve 

uma mudança na motivação dos homens se alistarem e lutarem pelo Estado, o ideal de 

liberdade. 

Clausewitz possui uma visão dualista da guerra: real e verdadeira. A guerra real 

seria a luta pelo interesse individual; já a guerra verdadeira seria a luta com honra e 

obediência, elementos que pertencem à cultura regimental. 

O modelo de exército que o oficial Prussiano buscava era o Exército 

Revolucionário Francês. O que via no exército Francês e queria trazer para o Prussiano 

era a necessidade de convencer os soldados a lutar por algo. Sua intenção era unir a 

guerra real e verdadeira. 

Os generais que pensaram e destruíram a Europa nas duas guerras mundiais 

tinham como teórico Clausewitz. No entanto, há no mundo outras guerras fora do 

padrão ideológico do oficial Prussiano, tendo a necessidade de observar a guerra pela 

cultura militar.  

 

[...] ir além da escravidão militar e observar as culturas militares 
ainda mais estranha dos polinésios, dos zulus e dos samurais, cujas 
formas de guerrear desafiam completamente a racionalidade da 
política tal como é entendida pelos ocidentais, é perceber quão 
incompleta, paroquial e, em última análise enganadora é a ideia de 
que a guerra é a continuação da política. (KEEGAN, 1995, p. 41). 
 

Keegan (1995) apresenta três exemplos, dos quais a cultura tem predomínio 

sobre a política no modo de se guerrear. O primeiro exemplo são os Polinésios que era 

um povo sem escrita, o qual conquistou vários territórios. Sua localização é o 

arquipélago da Polinésia, contendo várias ilhas numa extensão territorial de 

aproximadamente de 298.000 Km².  

Os Polinésios chegaram na Ilha de Páscoa no século XII após percorrerem uma 

extensão de 1.700 Km para chegar na ilha. Durante a ocupação da ilha houve a 

construção de cinco homens gigantes feitos a madeira que causou a destruição da 

floresta por toda a ilha. Como consequência começou a ter falta de chuvas, reduzindo 

a produção de alimentos.  A crise pela falta de alimentos resultou no surgimento de 

dois grupos que lutavam para chegar ao poder. A degeneração da Ilha levou a 
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formulação de uma nova religião, a qual todo ano aquele que achava o ovo da 

andorinha-fusca-do-mar assumia o poder da ilha por uma ano. 

A crise de liderança levaram os polinésios a guerra entre facções. O ilhéus 

conheceram táticas de defesas, fizeram fortificações, tudo aquilo que estava presente 

na teoria clausewitziana, porém se realizou ali a guerra pela sobrevivência. Keegan 

afirma que: “A política [...] é praticada para servir à cultura e os polinésios, em seu 

amplo mundo, tinham criado a cultura mais benéfica que se conhecia.” (1995, p.44) 

Viajantes europeus vieram a ter contado com a ilha no século XVIII, muitos desses ao 

observar a beleza do lugar e o povo que habitava chegaram a afirmar ser ali o Jardim 

do Éden. 

A guerra na Ilha de Páscoa possuía um sentido cultural, era a luta pelo domínio 

da ilha por um ano. Essa guerra levou a destruição dos que habitavam a ilha. 

 

A guerra de Clausewitz não servia aos objetivos da cultura polinésia. 
Essa cultura, embora não fosse livre, democrática, dinâmica ou 
criativa em qualquer sentido ocidental dessas palavras, ajustava às 
condições da vida nas Ilhas do Pacífico. Mana e tabu fixavam um 
equilíbrio entre os papéis de chefe, guerreiro e membro do clã, com 
benefícios para os três; se suas inter-relações podem ser chamadas 
de ‘políticas’ da vida polinésia, então a guerra não era sua 
continuação. A guerra, quando chegou em sua forma ‘verdadeira’ 
àquele cantinho da Polinésia chamado Ilha de Páscoa, revelou-se o 
fim primeiro da política, depois da cultura, e finalmente quase da 
própria vida.” (KEEGAN, 1995, p. 45). 
 

O povo zulu realizava uma guerra ritualizada. Ficavam no Sul da África, levando 

a principio uma vida tranquila e pastoril. O objetivo da batalha não era a matança, mas 

o deslocamento. Keegan afirma que: 

 

As batalhas tendiam a ser ritualizadas, conduzidas sob o olhar de 
jovens e velhos, começando com uma troca de insultos e terminando 
quando se provocassem baixas. Havia limites naturais e costumeiros 
ao nível de violência: tendo em vista que os metais eram escassos, as 
armas eram feitas de madeira endurecida no fogo, atirada em vez de 
usada no corpo-a-corpo; e, se um guerreiro matasse um oponente, 
estava obrigado a deixar imediatamente o campo de batalha e 
submeter-se à purificação, caso o contrário o espírito da vitima iria 
certamente trazer uma doença fatal para ele e sua família. (1995, 
p.46). 
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A mudança na forma de guerrear do povo zulu ocorreu no século XIX. Shaka 

exercia papel de liderança sobre o povo e militarizou a sociedade. Houve a formação 

de regimentos por idade, iniciando uma Era Imperialista. Na guerra realizavam um 

ataque em massa com lanças de estocar, essa estratégia impossibilitou a adaptação do 

uso de armas de fogo. 

O líder zulu ao dominar um povoamento matavam as mulheres e crianças, os 

sobreviventes eram incorporados ao seu exército. Isso provocou Difaqane (migração 

forçada) de povos da região. A política Imperialista do povo zulu levou sua decadência 

no século XIX somada ao domínio britânico dessa região da África. 

A arma de fogo chegou ao Japão em 1575 trazido por Oba Nobunaga. Os 

samurais recusaram-nas, buscando preservar seu modo de guerrear. Fecharam o Japão 

ao mundo exterior por mais de 250 anos para manutenção de sua cultura e existência. 

No século XVII encontrar uma arma de fogo nessa região era raridade. Keegan afirma 

que: 

 

[...] apesar de toda a sua singularidade, seu sucesso evidencia que a 
lógica política não precisa dominar a guerra e que, ao contrário, as 
formas culturais, quando encontram defensores fortes, podem 
prevalecer sobre as tentações mais insistentes de escolher 
expedientes técnicos como meio de alcançar a vitória, em particular 
quando o preço da vitória é derrubar os valores antigos e 
acalentados. (1995, 59) 
 

O controle das armas no Japão ocorreu por causa do território peninsular e 

cultural. A restrição do uso da pólvora se deu porque qualquer um poderia agredir um 

nobre. Em 1587 foi instaurado um decreto que permitia o uso de qualquer arma 

somente para os samurais. O uso da pólvora era irreconciliável com o ethos dos 

samurais. 

Esses exemplos enfatizados por Keegan (1995) demonstram que a guerra não é 

a continuação da política como pensava o oficial Prussiano do século XIX. Pelo 

contrário, a guerra é um elemento da cultura de um povo, e esta determina o modo e 

o porquê guerrear. 
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No pós-1945 houve a crença de que as armas nucleares tinham juntado a 

guerra real e verdadeira, e que ambas pudessem garantir a paz. A falsa sensação de 

paz criada foi causada pelo temor dos países do uso e posse de tais armas.  

O uso de armas nucleares e o crescente aumento do custo da guerra têm a 

deixado cada vez mais impopular. Na guerra do Vietnã a população do país agressor 

manifestou contrária ao conflito bélico. Mesmo nas guerras pós-11 de setembro, 

apesar de apoio inicial a guerra preventiva, há setores contrárias a manutenção dos 

conflitos no Afeganistão e Iraque. 

Na sociedade estadunidense o fracasso na Guerra do Vietnã levou a uma 

reestruturação do Exército. Houve o fim do principio de sociedade militarizada, a qual 

todos os cidadãos masculinos possuem um documento militar informando, caso 

convocado, o local de apresentação. O modelo seguido pelo Exército estadunidense é 

semelhante ao sistema britânico instaurado pós-1945, o voluntariado. O soldado passa 

a ser um profissional que optou por lutar pelo seu país. Como método de incentivo à 

convocação, países que adotaram esse sistema buscam ofertar vantagens, como 

facilidades em financiamentos, cursos superiores gratuitos, Green Card no caso de 

imigrantes dos Estados Unidos. 

Uma característica da guerra apontada por Keegan (2006) em “Inteligência na 

Guerra: conhecendo o Inimigo de Napoleão à Al-Qaeda” é o uso da inteligência militar 

como meio de se obter vantagem ao inimigo. 

A inteligência militar possui cinco características: aquisição, entrega, aceitação, 

interpretação, e implementação. 1) atua em encontrar a informação, para alcançar 

esse objetivo se faz o uso de agentes infiltrados no território em que se quer obter a 

informação e também se tem o uso de satélites. 2) precisa ter agilidade, pois a 

informação perde valor com o tempo, prejudicando assim a vantagem perante o 

inimigo. 3) há a necessidade do centro de coleta de informações verificar a 

credibilidade da informação recebida. 4) juntar vários dados sobre a mesma 

informação coletada. 5) cabe ao centro de comando, pois ser informado de uma 

atividade é uma coisa agir é outra. 

Na guerra contemporânea segundo as palavras de Keegan: “a inteligência é a 

serva, não a amante, do guerreiro” (2006, p.23). Há uma crença cega de que a 
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inteligência é a responsável e determinante numa vitória, mas segundo Keegan (2006) 

o serviço de informações tem apenas uma função auxiliar, secundária na determinação 

da vitória. Apesar de todo o aparato tecnológico existente no século XX e XXI as 

batalhas ainda são vencidas pelas decisões dos generais e o empenho dos soldados. 

Há uma confusão entre espionagem e inteligência operacional. A espionagem 

busca conhecer a política de um Estado, para isso obtém informações secretas dos 

governos como arma a ser utilizada no futuro. Já a inteligência operacional é uma 

atividade realizada apenas em tempo de guerra. 

O uso da inteligência em operações militares vem desde a Antiguidade. Nessa 

época o principal ponto de encontro para a troca de informações era o mercado. 

Keegan (2006) afirma que todos os impérios só foram construídos a partir de 

informações coletadas dos territórios que iriam conquistar.  

Em Roma, César, usava informantes locais, prisioneiros de guerra, desertores e 

civis sequestrados para obter informações sobre a posição e estratégia do inimigo. Na 

Idade Média devido a falta de estradas e de moeda corrente havia dificuldades de 

obter informações, ainda mais porque em muitas vezes, o homem medieval não 

conhecia mais do que a região de sua vila. 

Na Idade Moderna e Contemporânea devido à revolução militar, com o uso da 

pólvora e consequentemente se armas de fogo, houve a necessidade de se obter 

informações em tempo real do campo de batalha e das estratégias. O telegrafo foi a 

primeira ferramenta inventada de obter informações sem a necessidade de ver o 

inimigo. O rádio foi equipamento essencial utilizado na comunicação militar, porém foi 

considerado inseguro devido à facilidade do outro poder interceptar a frequência, 

como meio de se proteger foi desenvolvido o código Morse. 

O mundo pós-1945 não teve guerras entre grandes potências, no entanto as 

guerras continuaram seu processo de extermínio de populações inteiras. Keegan 

(2006) afirma que mais de 50 milhões de pessoas morreram em conflitos bélicos desde 

1945. A ilusão de que as guerras mundiais foram para acabar com todas as guerras era 

um mito. 

Na Guerra Fria houve o uso de satélites como meio de se obter informações, 

porém viu-se a dificuldade na forma de interpreta as imagens interceptadas. O 
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problema de se ter acesso a informação em tempo real é assegurar a sua 

confiabilidade. 

Na guerra ao terror empregada pelos Estados Unidos após os ataques de 11 de 

setembro de 2001 colocaram em cheque seus sistemas de espionagem. A Al-Qaeda (a 

base) usa de disfarce dividindo a organização em várias células, dificultando que a 

inteligência encontra e desmantele todo a organização. 

Keegan afirma que a guerra não tem haver com o pensamento, mas com a ação 

(2006, p.379). Quanto mais extremo for uma batalha menor será seu raciocínio. As 

últimas guerras realizadas no século XXI pelos Estados Unidos demonstrou que o uso 

da inteligência pode favorecer aquele que possui de tais recursos, reduzindo assim as 

baixas, fundamental em uma era da guerra televisionada. Porém como nos lembra 

Keegan: 

 
Incorporou-se à sabedoria convencional a ideia de que a inteligência 
é a chave necessária para o sucesso nas operações militares. Uma 
opinião mais sensata seria a de que ela, embora geralmente 
necessária, não constitui um meio suficiente para chegar à vitória. 
Uma guerra sempre se decide numa luta, e no combate a força de 
vontade sempre vale mais do que o conhecimento antecipado. Quem 
discordar, que demonstre o contrário. (2006, p.46) 

 
O pensamento de Keegan (1995, 2006) em relação à guerra vai além das 

questões políticas. Ao analisar as guerras culturais em vários momentos da história da 

humanidade e as guerras tecnológicas do século XX e XXI, pode-se afirmar que por 

mais que Estados possuam interesses políticos ao realizar uma guerra, esta não se 

atem somente a esses interesses devendo ser considerados os fatores culturais da 

população tanto agressora quanto da agredida para compreender a motivação da luta 

e seus resultados. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Portanto ao analisar os discursos presentes na forma de se pensar a guerra, 

vemos como esses conceitos foram sendo moldados e formados no decorrer do 
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tempo. Para os teóricos militares e estrategista, o sentido cientifico de guerra tem 

como objetivo legitimar sua ação do Estado perante a sociedade. Kant (1989), 

Clausewitz (1979), e Keegan (1995, 2006), viveram em tempos diferentes, no entanto 

seus conceitos só puderam ser produzidos devido ao contexto vivenciado por cada um. 

O conceito presente de Kant (1989) em relação a paz foi utilizado para a 

formulação da Liga das Nações  e da ONU (Organização das Nações Unidas) cada uma 

após as guerras mundiais. Porém, ainda o mundo vivencia guerras bárbaras que 

causam destruição e massacre de populações inteiras. 

A teoria elaborada por Clausewitz (1979) foi o guia utilizado pelos estrategistas 

militares durante as guerras mundiais, levando destruição a populações, cidades e 

governo ao redor do mundo. 

Por fim Keegan (1995, 2006) analisa a guerra não como instrumento da política 

proposto até então, mas como elemento da cultura dos povos. Para construir o 

sentido de sua teoria utiliza de vários povos negligenciados pelos historiadores 

militares até então, e afirma que até mesmo as organizações militares do ocidente, os 

regimentos, se unem por meio da cultura. 

Todos buscam criar suas teorias a partir do discurso justificador da ciência. 

Contudo, por mais divergentes que sejam auxilia a compreender o sentido da guerra 

na sociedade contemporânea. 
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A vida cotidiana dos meninos internados no 
Seminário de Santana na cidade de São Paulo 
(1825-1874) 
 

Robson Roberto da Silva1 
 
 

 

 

A MATRÍCULA DOS EDUCANDOS E O DIFÍCIL COTIDIANO DENTRO DO SEMANÁRIO DE 
SANTANA 
 

 

O Seminário de Santana foi inaugurado em 25 de Setembro de 1825, 

juntamente com a Roda dos Expostos da Santa Casa de Misericórdia e o Seminário da 

Glória. Essas instituições foram criadas para o atendimento das crianças enjeitadas e 

abandonadas de São Paulo. Entretanto, a minoria das crianças enjeitadas conseguia 

sobreviver aos primeiros anos da infância, especialmente na fase de amamentação. 

“Grande parte morria na primeira idade, algumas poucas eram recuperadas pelos 

parentes, outras continuavam em casa de amas e, de muitas delas, nunca mais se teve 

notícias.” (MARCÍLIO, 1998, p.277) As crianças sobreviventes retornavam para a Casa 

da Roda e eram internadas nos Seminários. O Seminário de Santana era o destino dos 

meninos expostos acima de 7 anos de idade em que as autoridades consideravam 

aptos ao aprendizado de um ofício. “A escola confinou uma infância outrora livre num 

regime disciplinar cada vez mais rigoroso, que nos séculos XVIII e XIX resultou no 

enclausuramento total do internato.” (ARIÈS, 1981, p.196) (Imagem 1).  

 

                                                             
1
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Imagem 1: Autor desconhecido – Fotografia da sede da Fazenda Santana de 1915, onde funcionou 
entre os anos de 1825 e 1868 o Seminário de Santana. Fonte: UOL Foto Blog: Saudade de Sampa.  
www.saudadesampa.nafoto.net/photo20061103022935.html (Acesso: 16/03/2012) 
 

 

A regulamentação dessas instituições, como suas respectivas normas, 

obrigações e deveres estão expressos na Lei Provincial n.2 (02 de Fevereiro de 1836): 

 

Art. 110. - Esta irmandade tem obrigação de manter as casas dos 
expostos, do hospital da pobreza, e dos lazaros, por ella mesmas 
estabelecidas, e as fará administrar na forma prescripta em seus 
respectivos regimentos. Poderá com tudo a junta ampliar, ou 
restringir alguma cousa, que parecer conveniente, unicamente na 
parte do regimen interno, visto que o estado das rendas destinadas a 
cada um destes estabelecimentos de caridade, é quem devo dar a lei 
para a restrição ou ampliação.                                                                                                         
 Art. 111. - Tendo os meninos e meninas de passar em idade 
competente para os seminarios desta cidade erectos á custa do 
governo, onde receberáõ a competente educação, é também do 
dever da santa casa zelar da existencia, e progressos dos referidos 
seminarios, quando felizes circunstancias lhe permittirem applicar 
para ali algumas esmolas, sem desfalque dos estabelecimentos, cujo 
cuidado immediatamente lhe pertence; sobre tudo do seminario de 
meninas, que muito convem passem a ser boas mães de familia com 
algum dote. 2 

 

                                                             
2
 SÃO PAULO: Lei Provincial n.2, 02 de Fevereiro de 1836. Acervo: Bancos de Dados da Assembléia 

Legislativa do Estado de São Paulo (ALESP) www.al.sp.gov.br/web/acervo2 (Acesso: 22/02/2012) 

http://www.saudadesampa.nafoto.net/photo20061103022935.html
http://www.al.sp.gov.br/
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Essa instituição acolhia em regime de internato os meninos em estado de 

indigência ou abandono através de ofícios ou requerimentos. Segundo o ofício do 

Mordomo dos Expostos em 1845: 

 

Informe ao Sr. Director do Semminario de Educandos, Palácio do 
Governo de São Paulo 24 de Dezembro de 1845. Ilmo. Exmo. Sr. 
Joaquim Antonio Fernandes, Mordomo dos Expostos da Santa Caza 

de Misericórdia d’esta cidade, que a seo cargo achão-se doiz 

expostos de nome Ilario José e Claro José, ambos brancos e com 

idade de sete annos, que elles para poderem receber a educação 

necessária se faz primeiro que sejão admitidos no Semminario de 

Educandos desta cidade. 3    

 

Mas os internos do Seminário não eram constituídos apenas de crianças 

enjeitadas; muitas famílias pobres, às vezes de mulheres viúvas e sem condições de 

criar seus filhos, viam no internamento à possibilidade de uma educação condizente. 

No requerimento de Maria Jacinta de 04 de janeiro de 1850: 

 

Informo ao Diretor do  Seminario, Palácio do Governo, 4 de Janeiro 
de 1850.  
Diz Maria Jacinta viúva de Antônio José de Souza que ella suplicante 

tem hum filho de menor idade de nome Pedro, na qual se acha na 

companhia da suplicante, ora ao Exmo. Sr. a suplicante e uma pobre 

mãe, e que deseja dar huma educação decente a seo filho, afim de 

que para o futuro ser útil a ti e (...) a sociedade, e como existe nesta 

cidade um estabelecimento de educação / Seminario de Santana / 

que a suplicante roga a V. Exª se digne de o admitir, afim de alli o 

filho da suplicante receber os princípios de huma educação e desta 

arte tornar-se um membro util a sociedade. Ao Exmo. Sr. já não 

duvido, que as suas suplicas será por V. Exª attendida, mesmo 

porque, consta-se que sendo V. Exª tão amante da instrução publica, 

concorrera para que huma pobre mãe veja amparado seo pobre 

filho, e que se torne ainda do  amparo e seja bom filho e bom 

cidadão. Maria Jacinta. 4 

 

A capacidade do Seminário ficou limitada entre 20 e 23 vagas, não havendo a 

possibilidade de ampliação. Enquanto a demanda pelas vagas aos novos internos 

                                                             
3
 SÃO PAULO: (Carta – 93, Pasta – 01, Documento – 53 – A, Ano – 1845) Acervo: Arquivo Público do 

Estado de São Paulo (APESP) www.arquivoestado.sp.gov.br 
4
 SÃO PAULO: (Pasta – 01, Carta – 97, Documento – 6-A, Ordem – 892, Ano – 1850) Acervo: Arquivo 

Público do Estado de São Paulo (APESP) www.arquivoestado.sp.gov.br 

http://www.arquivoestado.sp.gov.br/
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/
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crescia com o aumento da indigência e do abandono de crianças na cidade, a estrutura 

do Seminário de Santana permanecia exígua, acanhada e pouco convidativa ao 

internamento. Contrariamente a situação do Recolhimento Feminino denominado 

Seminário da Glória, localizado no centro da cidade, recebendo maiores atenções e 

incentivos das autoridades religiosas e políticas, protegendo a honra e o recato das 

meninas, o Seminário de Santana funcionou com extrema precariedade financeira. “O 

destino dos meninos (...), era mais problemático. Como eles não eram alvos das 

mesmas preocupações (...), como no caso das meninas, raras foram às instituições 

criadas para protegê-los, antes de meados do século XIX.” (MARCÍLIO, 1998, p.178) 

Destituídos dos recursos vindos do erário do governo provincial desde a Lei dos 

Municípios de 1828, o Seminário de Santana contava apenas com ajuda financeira 

oriunda da Santa Casa de Misericórdia. “Uma parte de sua receita provém de certos 

impostos, loterias e o restante de donativos e aluguéis.” (KIDDER, 2001, p.78) Em 

muitos casos, esses recursos vindos da caridade eram insuficientes para a manutenção 

dos Seminários. “O encargo com os expostos era uma tarefa pesada, custosa e difícil 

para as Santas Casas.” (MARCÍLIO, 1999, p.67) E ficavam na dependência dos alunos 

pensionistas, mas esses sempre atrasavam o pagamento das mensalidades. Veja nesse 

ofício do Regente Luis do Coração de Jesus de 11 de Outubro de 1830: 

 

Cumpre-me levar ao conhecimento de V. Exª que tendo saído há 
tempo alguns meninos pensionistas, seus pais ou pessoas 
encarregadas de assistir-lhes, não o tem procurado para fazer o 
presente, não obstante as diligências que para isso tenho feito. Vejo-
me para tanto na precisão de recorrer a V. Exª a fim de providenciar 
de alguma forma, atendendo as urgentes necessidades do mesmo 
Seminário.5  

 

Os problemas estruturais do Seminário eram evidentes, tanto que formou-se uma 

comissão do governo que visitaram e inspecionaram esse estabelecimento em 1834 e 

apontaram nos seus relatórios as principais precariedades materiais, estruturais e 

humanas: 

 

                                                             
5
 SÃO PAULO: (Carta – 72, Pasta – 01, Documento – 59, Ordem – 867, Ano – 1830) Acervo: Arquivo 

Público do estado de São Paulo (APESP) www.arquivoestado.sp.gov.br 

http://www.arquivoestado.sp.gov.br/
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Resta-nos o Seminario de S. Anna. Aqui encontramos onze meninos 
governados por um homem, que nos pareceo muito improprio para 
tal fim. Podera contar vinte e cinco annos, quando muito, e não e 
esta a idade propria para dirigir meninos de dez e doze annos. Alem 
d’isto, esse mesmo homem serve de Mestre de 1ª Lettras: alguns 
erros de Ortographia que lhe ouvimos (...) ficarão suppor pouco apto 
para o Magisterio: somos porem obrigados a dizer que em geral os 
meninos escrevem bem. Notamos tambem que um homem so não 
pode reger bem tal estabelecimento. A mais pequena molestia que 
tenha, a mais pequena sahida que dalli faça deixa os meninos 
inteiramente abandonados. (...). Não ha n’esta casa um sacerdote 
que celebre os Officios Divinos: esta falta nos parece de mesma 
importancia em um Casa de Educação. A Igreja mais proxima e a da 
Luz a mais de meia legua. Os vestidos dos meninos não nos 
agradarão, e ainda menos as camas que muitas estão a cahir, em 
outras os colchões e mais as roupas estão inteiramente rôtos. 
Reparamos que algumas camas não estavam feitas: isto e descuido 
do Superior. Tambem não existe alli um cirurgião da casa, isto pode 
sujeitar nos meninos alguns incovenientes: havendo na cidade algum 
cirurgião militar poderia-se incumbir a algum d’elles acudir as 
necessidades desse estabelecimento.6 

 

Segundo o relatório da comissão, o Seminário de Santana tinha vários 

problemas que causavam inconveniências aos alunos internados, um dos fatores 

apontados foi o vestuário, os lençóis de cama e os colchões dos dormitórios que 

estavam em estado deplorável. “Os panos de algodão também serviam para a 

confecção de lençóis para as camas, cujos colchões eram recheados por capins. (...) 

espécie de saco cheio de palha, lã ou pena onde se estendem [estendiam] os lençóis 

de cama.” (INOUE, 2006, p.57 – 58). Segundo Maria Luíza Marcílio sobre o estado 

andrajoso das crianças internadas: 

 

O vestuário dos pequenos (...) era precário, geralmente reduzido a 
uma muda de roupa por ano na maioria dos casos, em fragalhos e 
imundas. Constantemente as voltas com a falta de recursos, a 
Misericordia nem sempre pode comprar roupas minimamente 
necessárias para as crianças. Meninas e meninos pequenos 
perambulavam pela instituição muitas vezes nus, ou com 
sumaríssimas peças de roupas sobre o corpo. (MARCÍLIO, 1998, 
p.285) 
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Os responsáveis pelo Seminário estavam cientes das precariedades do 

estabelecimento,  foram inúmeros os ofícios enviados ao governo pedindo recursos para 

a instituição. Nesse ofício de 1833, o diretor pede auxílio sobre as roupas dos internos:  

 

Como se acha bastante rôtas as roupas que por ultimo se forneceo 
aos Educandos Orfãos deste Seminario, e sendo por isso 
indispensavel o prestar-se-lhes outros fatos, portanto julgo de meu 
dever levar ao conhecimento de V. Exª a fim de que de as 
providencias que para isso conveniente julgar. Deus Guarde V. Exª 
por muitos annos. Seminario de Sant Anna 7 de Agosto de 1833.   
Ilmo. Exmo. Sr. Rafael Tobias de Aguiar – Presidente da Provincia 
Luiz do Coração de Jesus – Director 7 

 

As acomodações internas do Seminário de Santana eram insuficientes e 

desconfortáveis para os internos, funcionários e escravos, convivendo em um espaço 

exíguo. “Em setembro de 1828 o Seminário de Santana acolheu 18 meninos pobres, 

dois irmãos zeladores, dois escravos, um servente, 6 meninos pensionistas e o Mestre, 

sendo, portanto, 30 pessoas que comem e vestem e calçam a custa da Casa.” (INOUE, 

2006, p.53) Os quartos eram pequenos, sem iluminação e mal ventilados, 

normalmente amontoavam-se várias crianças num mesmo cômodo. “Pode-se imaginar 

a tortura que era para essas crianças (já debilitadas e muitas delas adoentadas), viver 

enclausuradas, em quartos pequenos, mal ventilados e malcheirosos.” (MARCÍLIO, 

1998, p.280) Além das deficiências estruturais, a carestia também atingia as áreas da 

higiene e alimentação das crianças internadas. “As péssimas – trágicas mesmo – 

condições da maioria dessas instituições em nada facilitavam a higiene do corpo e o 

desenvolvimento da inteligência.” (MARCÍLIO, 1998, p.287) Sobre a higiene dos 

internos, devido aos pouquíssimos recursos da instituição, havia um grande desleixo 

com relação à higiene diária das crianças. “Aliás, gastava-se pouco com a compra de 

sabão e gastos com produtos de higiene eram escassos: só em dezembro de 1828 o 

Seminário comprou pentes finos.” (INOUE, 2006, p.62) A ausência de água encanada, 

utilizando-se de bacias e tanques também favoreceu essa situação de falta de higiene. 

Segundo Marcílio: 
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A higiene pessoal dos meninos, por exemplo, não melhorou muito, 
(...). No dia-a-dia, as crianças viviam sujas, malcheirosas e 
maltrapilhas. Nos internatos de expostos, (...), como havia falta de 
água encanada, as crianças tinham pouca água para seu banho, (...), 
eram feitos em tanques ou, em casos especiais, em banheiras. Apesar 
das recomendações dos higienistas, os banhos das crianças não eram 
diários. (MARCÍLIO, 1998. p.284)  

 

A alimentação dos internos era igualmente deficiente, havendo pouca 

variedade no cardápio, normalmente os mantimentos se limitavam ao essencialmente 

básico, em quantidade escassa e sendo necessário economizá-los durante o mês. 

“Uma das formas usadas para conservar essa carne comprada para todo o mês era 

mergulhá-la em banha. (...). Outra forma de conservação de carne de vaca, (...), era 

salgá-la e deixá-la exposta ao sol.” (INOUE, 2006, p. 47 – 48). Segundo Maria Luíza 

Marcílio: 

 

A alimentação, em geral insuficiente, também era pouco variada, 
com ausência de frutas, verduras e até de carnes. No refeitório, a 
comida era mal distribuída: muitas vezes, as últimas crianças ficavam 
ser receber a sua porção de carne. Por isso, boa parte dessas crianças 
era anêmica e apática, (...), elas deveriam ter estatura e peso que não 
correspondiam a sua idade. (MARCÍLIO, 1998, p.284) 

 

Cristina Inoue descreve a pobreza nutritiva na alimentação dessas crianças:  

 

A mistura de feijão com farinha era costumeiramente consumida no 
almoço, momento das refeições mais simples ou “mais frugal”. A essa 
combinação poderiam acrescentar carne de porco e lingüiça: O trivial 
do almoço serra-acima (...). No entanto, essa prática não era comum 
no cardápio do Seminário porque a compra de carnes de porco 
acontecia raramente, a não ser que criassem porcos no Seminário 
(...). (INOUE, 2006, p. 40 – 41) 

 

Esta deficiência na alimentação das crianças internadas também era citada nos 

ofícios dos diretores do Seminário para o governo. Nesse ofício de 1844, o diretor 

pede ao governo aumentar a cota de biscoitos para o almoço das crianças internadas: 

 

Tenho a honra de levar ao conhecimento de V. Exª que aos 
Educandos d’este Seminario se lhes adota para o almoço dez reis de 
biscoito de milho, quatro biscoitos, para o café, acho Exmo. Sr. essa 
ração alias pequena, consequentemente digne-se V. Exª mandar que 
se lhes abone hum vintém desse biscoito para o almoço de cada um. 
Deus guarde a V. Exª por muitos annos. Seminario dos Educandos 
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em Sant’Anna, 29 de Abril de 1844. Ilmo. Exmo. Sr. Brig. Joaquim 
José de Moraes e Abreu Vice Presidente d’esta Provincia 
Candido Caetano Moreira - Director8 

 

Diante de uma alimentação deficitária e de pouquíssimas condições de 

higiene, era evidente que os índices de enfermidade e de mortalidade infantil fossem 

altos dentro do Seminário, eram cotidianos os relatos de internamento de educandos 

no Hospital da Caridade. “Achando se enfermo o educando de nome João Marcos, 

rogo a V. Exª se digne mandar que o mesmo seja recolhido ao Hospital para ser 

curado.”9 Segundo Marcilio, as doenças minavam a capacidade de aprendizado das 

crianças:  
 

Não era por outra razão que as mortes por sarnas, diarréias, 
verminoses, epidemias, etc. Eram tão freqüentes nesses 
estabelecimentos. As crianças que, apesar de tudo, conseguiran 
“vingar” e chegar a idade adulta eram anêmicas, raquíticas, 
franzinas, de frágil constituição e saúde. E a disposição e a 
capacidade para o aprendizadoe para o trabalho eram reduzidas. 
(MARCÍLIO, 1998, p. 287) 

 

Eram nessas condições precaríssimas que as crianças internadas viviam no 

Seminário de Santana, agora serão descritos os métodos educacionais para as 

crianças internadas em que priorizava a sua entrada precoce ao mundo do trabalho. 

 

 

A EDUCAÇÃO PELA INSERÇÃO PRECOCE AO MUNDO DO TRABALHO E OS APRENDIZES 
DO ARSENAL DA MARINHA 
 

Se as condições materiais e estruturais sobre a higiene e alimentação das 

crianças internadas no Seminário de Santana eram precárias, o mesmo pode-se dizer 

da metodologia educacional da instituição. O espaço e a estrutura das salas de aulas 

eram acanhados e pouco confortáveis. Além disso, com o aumento da demanda de 

meninos dando entrada no Seminário, em poucos anos esse espaço ficou inadequado 

para o exercício do magistério. “Na época, as escolas eram representadas como: (...) 

casas sem luz, meninos sem livros, livros sem métodos, escolas sem disciplina, mestres 
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tratados como parias.” (RIZZINI, 2008, p.144). Neste ofício de 11 de Julho de 1829, o 

diretor do Seminário, Manoel Francisco de Andrade mencionava sobre a necessidade 

de aumentar o espaço das salas de aula para atender a demanda de alunos 

internados:  

 

Em virtude do officio que tive do mestre deste Seminario de 
Sant’Anna em que pede o augmento da sala, visto que tem 
augmentado numero dos meninos, aonde da Caza existem dezesete 
e dos vizinhos segundo a ordem estabelecida de receberem aqueles 
que tão somente se aproveitasem da lição existe nove; na sala 
presente tem quatro bancos, o mestre requer seis, na sala onde esta 
não admite mais hum. Hé precizo para outra, lançar sua parede 
abaixo, havendo proposição com que se faça essa obra que esta 
orçada em mais de seiscentos mil réis. Hé justo que se faça, a Caza 
por si não pode com a despeza, alias, esta se remedeando como 
podes. V. Exª mandara o que for servido. 11 de junho de 1829. 
Manoel Francisco de Andrade – Director. 10 

 

Cotidianamente eram expedidos ofícios para pedir ao governo materiais 

didáticos utilizados nas aulas.  “Precizo para a Escola d’este Seminario huma duzia de 

massos de lapis de pedra, cincoenta canetas, huma collecção d’Exemplares, duas 

libras d’esponjas, e hum cento de perções. João Francisco dos Santos – Professor.”11 O 

ensino ministrado para os menino no Seminário era o mais primário e rudimentar 

possível. “Aos menores, a instrução mínima que permitisse domesticá-los para o uso 

de sua força de trabalho.” (RIZZINI, 2008, p. 145) Fundamentava-se principalmente na 

alfabetização e no aprendizado de matérias essencialmente básicas. “O Monitor, (...), 

auxiliava o Professor João Francisco dos Santos no dever de ensinar seus alunos a ler, 

escrever, as quatro operações (...).” (INOUE, 2006, p.74). Como se tratava de um 

estabelecimento mantido pela Igreja Católica, os ensinamentos religiosos também se 

constituíam numa parte importante do currículo escolar do Seminário. “Além da 

leitura e da escrita, também fez parte do ensino do Seminário os princípios da moral 

cristã e da religião católica.” (INOUE, 2006, p.77). Por fim, também tinha a falta de 

material humano, havia apenas um mestre para cuidar de vinte crianças e na sua 

ausência, o regente do Seminário ou um monitor escolhido pelo mestre assumiam e 
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ministravam as aulas. “Enquanto a sua falta [do Professor] não há de ser tão sensível a 

respeito da educação dos seminaristas, visto que o Regente pode fiscalizar aula e fazê-

la manobrar pelo Monitor atual, que presentemente se acha instruído.”12 Assim 

configurava-se o quadro deprimente do ensino no Seminário, obviamente que diante 

de tal desorganização e carestia, atos de insubordinação e indisciplina dos alunos eram 

corriqueiros, mesmo neles sendo aplicados castigos físicos. “Inflingiu-lhe o chicote, a 

prisão, em suma, as correções reservadas aos condenados das condições mais baixas.” 

(ARIÈS, 1981, p.197) Por exemplo, nesse ofício, o diretor comenta sobre dois 

educandos indisciplinados: 

 

Em virtude do offício que tive do Mestre deste Seminário de Santana 
no qual me faz ver que os dois educandos pensionistas filhos do 
falecido Luiz Gonzaga são perniciosos ao Seminário por dois 
princípios: primeiro que há dois anos que estão aprendendo, e nada 
tem aproveitado pela sua incapacidade, segundo são viciosos 
principalmente um deles apesar de terem sido castigados; a mãe tem 
se queixado do pouco adiantamento deles, sem querer conhecer sua 
rudez e que paga os filhos para aprenderem. Portanto, sou de 
parecer que se entregue os dois meninos a sua Mãe visto que o 
Mestre diz que apesar de sua diligência não há esperança de se 
adiantarem e de alguma forma desacredita a Casa, mas apezar do 
exposto V. Exª mandara o que for resolvido. Hoje, 22 de janeiro de 
1829.  
Manuel Francisco de Andrade – Director. 13 

 

Apesar de suas deficiências, esse ensino primário ministrado no Seminário de 

Santana era apenas a fase inicial da educação dos internos, após algum tempo na 

escola, essas crianças eram transferidas para iniciarem uma nova fase de seu 

aprendizado pela sua inserção ao mundo do trabalho na função de aprendizes. “No 

caso dos meninos, (...) havia a possibilidade de serem encaminhados para a 

aprendizagem de um ofício em casa de algum mestre artesão, (...), enquanto lhe 

ensinava as bases de seu artesanato.” (MARCÍLIO, 1998, p.280) Segundo Maria Luíza 

Marcílio: 
 

Antes de ser criado o ensino profissionalizante nas instituições de 
abrigo ao menor abandonado, este era, por vezes, enviado a 
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aprender um ofício ou profissão em casas de mestres artesãos. Em 
troca de casa, comida, vestuário e do treinamento no ofício do seu 
benfeitor, o pequeno exposto, antes de completar doze anos, torna-
va-se um aprendiz. E, como aprendiz, nada ganhava. (MARCÍLIO, 
1998, p.289) 

 

O despacho dessas crianças para as casas e oficinas artesanais era no intuito de 

fazer aprenderem um ofício útil para a sociedade. “Explorava-se o trabalho infantil sem 

nenhum constrangimento, de acordo com a melhor consciência burguesa de estar 

ajudando a criança desamparada.” (MARCÍLIO, 1998, p.293) Havia requerimentos 

pedindo crianças expostas do Seminário para serem aprendizes em lojas e oficinas da 

capital paulista. “Essa aprendizagem era um hábito difundido em todas as condições 

sociais.” (ARIÈS, 1981, p.157) Nesse requerimento de 29 de Setembro de 1841: 

 

Diz Antônio Marianno, mestre alfaiate e morador nesta cidade, que 
entrou Antônio Francisco da Silva, no Seminário dos Educandos de 
Santa Anna, (...), e como o Supplicante foi quem lhe deo os princípios 
d’educação, e o criou até elle entrar no dito Seminário, desejava 
agora mandar-lhe ensinar um officio ao qual elle se inclinou, portanto 
requer a V. Exª a permissão de mandar para a caza do Supplicante, o 
dito educando afim de poder dar lugar a um que outro que se ache 
em circunstancias d’entrar no mencionado estabelecimento, e como 
o supplicante se acha licito o que requere. Pede a V. Exª confirmar e 
deferir na forma requerida.14        

 

Essas transferências eram realizadas através de contratos de soldada. “O termo 

soldada, (...), vem da palavra soldo. Tem o mesmo significado de “paga” ou salário 

devido na locação de serviços.” (AZEVEDO, 1995, p.48) Esses documentos eram 

expedidos pelo Juizado de Órfãos com o aval do Mordomo da Santa da Casa de 

Misericórdia. São esses profissionais que serão responsáveis pelo destino dos 

expostos, porém, devido à demanda de pedido de aprendizes e para se desvencilhar 

rapidamente das crianças expostas, não havia um critério muito rígido para a locação 

desses meninos. “No entanto, juízes de órfãos e mordomos dos Expostos não foram 

tão cuidadosos no encaminhamento das crianças.” (MARCÍLIO, 1998, p. 289).  

Sendo assim, a maioria dos contratantes dos serviços das crianças não estava 

comprometida com o aprendizado deles, mas sim em explorar sua força de trabalho. 
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“Tais contratos garantiam ao locatário todas as vantagens. (...). A única exigência a 

favor delas feita pelo código era a de que o locatário se obrigava á alimentá-los, vesti-

los, e tratá-los nas enfermidades.” (AZEVEDO, 1995, p.51 – 52) Elas nada recebiam 

pelo seu trabalho além de casa e comida, até o término do período de aprendizagem. 

“Afinal, tal qual os cativos, os enjeitados trabalhavam em troca de um prato de comida e 

de um abrigo para dormir à noite.” (VENÂNCIO, 1999, p.143)  

Na segunda metade do século XIX houve o início da industrialização na capital 

paulista, começavam a surgir pequenas fábricas e oficinas mecânicas que 

necessitavam de mão-de-obra. Com isso, houve um aumento nos pedidos de 

aprendizes, modificando as relações entre mestres e aprendizes. “Também passaram 

a ser solicitados expostos das Rodas para oficinas (...) e pequenas fábricas que foram 

surgindo. Esse sistema funcionava como uma troca de benefícios: para os patrões, 

que tinham mão-de-obra dócil e gratuita; (...).” (MARCÍLIO, 1998, p.290) (Imagem 2).  

 

 
Imagem 2: Criança aprendiz manuseando uma maquina numa fábrica no final do séc. XIX. Fonte: 
MOURA, Esmeralda B. Bolsonaro. Crianças operárias na recém-industrializada São Paulo. In: DEL 
PRIORE, Mary. Historia das crianças no Brasil. São Paulo. Contexto, 1999, p.267 

 

Nesse requerimento de 17 de Agosto de 1849, o diretor da Fábrica São João 

Ypanema necessitava de doze educandos para trabalharem na função de aprendizes: 
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Acusando a recepção da Portaria de 12 do corrente, a V. Exª me 
consulta sobre o numero de aprendizes da Caza dos expostos 
admissível n’esta fabrica cumpre-me declarar que pode-se por ora 
admittir ate doze, contanto que a idade não exceda os doze annos, e 
que sejão sadios, por que só assim poderão em breve tempo adquirir 
conhecimentos que paguem as despesas e (ilegível) que se vae ter 
com elles, tornando-se úteis a si e a sociedade, e agradeço a V. Exª a 
ocasião que me da de poder concorrer com a minha pequena força 
para tão satisfatório fim. Deus guarde a V. Exª Fabrica de São João 
Ypanema, 17 de Agosto de 1843. Ilmo. Exmo. Sr. Coronel Joaquim 
José Luiz de Souza - Presidente da Província  Antonio Manoel de 
Mello - Diretor da Fabrica.15  

 

Após os anos de 1850, e especialmente durante o conflito da Guerra do 

Paraguai (1865 – 1870) houve um aumento considerável no recrutamento de meninos 

e jovens para atuarem como aprendizes no Arsenal da Marinha. “As Companhias de 

Aprendizes de Marinheiros, forneceram, entre 1840 e 1888. 8.586 menores aptos para 

os serviços nos navios de guerra, contra 6.271 homens recrutados a força e 460 

voluntários.” (RIZZINI, 2004, p.25) Essa necessidade de reincorporar os quadros de 

aprendizes da Armada foi uma alternativa conveniente para dar uma colocação às 

crianças expostas, aos delinqüentes e as crianças incorrigíveis. “(...), esse 

recrutamento incidia sobre três grupos: os enjeitados na casa do expostos, os 

enviados pela polícia e os “voluntários” matriculados pelos pais e tutores.” 

(VENÂNCIO, 1998, p.199) Com a intesificação do conflito armado, o governo imperial 

aumentou a rigidez, houve um recrudecimento na politica do recrutamento dos 

“Voluntários da Patria” para lutarem na guerra. “A nova norma de recrutamento era 

uma lei terrível, (...). A situação que então se inaugura é a do recrutamento forçado, 

(...). As diversas instituições destinadas a meninos maiores de sete anos, (...), passam a 

ser alvo de um assédio sem tréguas.” (VENÂNCIO, 1998, p.203) Os primeiros a serem 

recrutados eram os delinqüentes incorrigíveis encontrados nas ruas ou presos pela 

polícia por atos criminosos. Nesse ofício expedido pela Delegacia de Polícia de São 

Paulo em 27 de Março de 1864: 

 

Delegacia de Policia São Paulo, 27 de Março de 1864. 
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 SÃO PAULO: (Carta – 088, Pasta – 01, Documento – 018, Ordem – 883, Ano – 1843). Acervo: Arquivo 
Público do Estado de São Paulo (APESP) www.arquivoestado.sp.gov.br 
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Communico a V. Exª que se acha recolhi ao quartel do corpo fixo o 
menor Benedicto, para assim ser recrutado para o serviço na 
Marinha. Este menino foi (ilegível) do juizo de Orphãos, que em 
consequencia da requisição de seus Mestres, foi recolhido a casa de 
correcção, onde permaneceu por dois annos mais ou menos, e 
depois dado de soldada a Celestino Baruel em cuja casa, assim como 
na Casa de Correcção nunca quis fazer o aprendizado de um officio, 
dizendo mesmo que não queria mais ser soldada, e como tem 
robustez e guiso altivo, e o Dr. Juiz de Orphãos approvar a minha 
Deliberação, o recruta apresentado a V. Exª para o serviço da 
Marinha.  
Ilmo Exmo Sr. Dr. Francisco Ignácio Marcondes Homem de Mello.  
Presidente da Província. 16  

 

Os expostos das casas de correção e dos seminários também foram alvos do 

assédio do recrutamento forçado. “Paralelamente a ação policial, o recrutamento 

forçado contou com outra importante fonte: as oficinas de aprendizes artífices. Tais 

oficinas existiam nos arsenais e acolhiam meninos e rapazes entre dez e 17 anos de 

idade.” (VENÂNCIO, 1998, p.205) Aumentaram os ofícios de recrutamento de 

expostos no Seminário de Santana nessa época, o Arsenal da Marinha requeria 

principalmente os meninos que se encontrava em estado de orfandade. (Imagem 3). 

O Juiz de Órfãos expede oficio para o despacho de um orfão para o Arsenal da 

Marinha:   

 

Tendo-me agora apresentado o menor de nome Francisco de Paula, 
de doze annos de idade, de cor parda, sem pai, mãe ou qualquer 
pessoa que possa proteja convenientemente, julgo que acha-se elle 
nas condições de ser remettido para o Arsenal da Marinha da Corte 
como apprendiz e neste proposito rogo a V. Exª que me habilite a dar 
ahi aquelle destino dado nesta mesma data. Deus Guarde a V. Exª 
São Paulo, 14 de Janeiro de 1858.  
O Juiz de Orphãos – Francisco da Costa Carvalho17  

 

                                                             
16

 SÃO PAULO: (Carta – 129, Pasta – 01, Documento – 50, Ordem – 924, Ano – 1864). Acervo: Arquivo 
Público do Estado de São Paulo (APESP) www.arquivoestado.sp.gov.br 
17

 SÃO PAULO: (Carta – 112, Pasta – 02, Documento – 11, Ano – 1858). Acervo: Arquivo Público do 
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Imagem 3: Autor desconhecido – Fotografia do século XIX mostra aprendizes de marinheiros 
executando exercícios físicos no Ginásio da Escola de Aprendizes de Marinheiros em Fortaleza – CE.  
http://fortalezanobre.blogspot.com.br/2009/10/jacarecanga-esquecida.html. (Acesso: 24/03/2012) 

 

O cotidiano das crianças dentro da Escola de Aprendizes era severo, 

diariamente os exercícios físicos faziam parte do currículo da instituição. A disciplina 

militar era ainda mais dura do que no Seminário, ambiente considerado ideal para 

formação do caráter de crianças rebeldes e desobedientes. “Havia a Companhia de 

Aprendizes de Marinheiros, de onde, geralmente eram encaminhados os meninos mais 

rebeldes, pois ali não se titubeava em usar os métodos violentos para “corrigir” os 

menores difíceis.” (MARCÍLIO, 1998, p.280 – 281) (Figura3). Muitos pais, 

especialmente os negros e mestiços libertos viam no internamento de seus filhos no 

Arsenal da Marinha uma oportunidade de ascensão social. “Não seria exagero afirmar 

que, no século XIX, a referida instituição, foi uma das raras opções de ascensão social 

para os filhos de forros ou de negros livres.” (VENÂNCIO, 1998, p.200). O recurso de 

remeter os menores para o Arsenal da Marinha foi extensivamente utilizado até no 

final do século XIX.  

Para finalizar, com a intensificação da industrialização na cidade de São Paulo 

nas ultimas décadas do século XIX, os métodos educacionais e a estrutura física do 

Seminário de Santana já não atendiam a demanda crescente e a especialização 

industrial, sendo essa instituição extinta em 1868. “Art. 58 – Fica o governo igualmente 

autorisado a extinguir o Seminario de Educandos desta capital, dando destino 

http://fortalezanobre.blogspot.com.br/2009/10/jacarecanga-esquecida.html
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conveniente aos pensionistas.”18 Seis anos mais tarde, essa instituição foi reaberta 

como o Instituto de Educandos e Artífices da capital paulista em 01 de Janeiro de 1874. 

Esse novo estabelecimento foi estruturado para atender a demanda profissional da 

crescente indústria paulistana dos anos finais do século XIX e início do século XX, ou 

seja, as crianças internadas que outrora eram iniciadas no aprendizado de ofícios 

artesanais se converteram em pequenos operários para as fabricas paulistas.  
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A longa Guerra do Golfo: uma análise 
comparativa das Guerras do Golfo e do Iraque sob 
a ótica dos jornais “Folha de São Paulo” e “O 
Estado de São Paulo” (1991-2003) 
 

Sandro Heleno Morais Zarpelão1 
 
 

 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

A Guerra do Golfo, para melhor ser compreendida, pode também ser analisada 

sob a ótica da imprensa. Nos capítulos anteriores, estudou-se como a CNN, canal de 

notícias televisivas, cobriu o aludido conflito. Foi a CNN como canal de notícias de 

televisão que noticiou, ao vivo, as principais notícias e fatos da guerra.  

Assim, tornou-se imperativo também compreender como parcela da imprensa 

escrita brasileira cobriu a Guerra do Golfo. Então, nesse capítulo, o objetivo é 

demonstrar brevemente, através dos editoriais, qual foi a posição e a imagem 

construída pelos jornais “O Estado de São Paulo” e “Folha de São Paulo”, acerca do 

conflito.  

Para tanto, ressalta-se que o jornal “O Estado de São Paulo” possui uma 

posição ideológica e política assumidamente de defesa dos princípios liberais. Já a 

“Folha de São Paulo”, apesar de aparentar ora ser um jornal ligado mais às idéias da 

esquerda, não tem uma posição oficialmente definida, mas os seus editorias deixam 

claro que talvez seja mais liberal do que ela possa querer demonstrar. Então, os 

                                                             
1
 Doutorando em História Social, Universidade de São Paulo (USP). Orientador: Prof. Dr. Francisco Assis 

de Queiroz. 
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princípios liberais voltados para as relações internacionais, acabaram verificando-se 

nos editoriais dos mencionados periódicos.  

Desse modo, o presente artigo tratará, de forma geral, como os editoriais dos 

jornais “O Estado de São Paulo” e “Folha de São Paulo”, observaram e verificaram a 

Crise e a Guerra do Golfo, entre os meses de julho de 1990 e março de 1991. Ressalta-

se que a cobertura realizada pelos jornais “Folha de São Paulo” e “O Estado de São 

Paulo” na Guerra do Iraque, em 2003, ainda não será abordada nesse trabalho, pois a 

pesquisa ainda será feita no âmbito do desenvolvimento do Curso de Doutorado em 

História Social, da Universidade de São Paulo.  

 

 

A GUERRA DO GOLFO NOS JORNAIS O ESTADO DE SÃO PAULO E NA FOLHA DE SÃO 

PAULO 

 

Dia 2 de agosto de 1990, era ainda madrugada nas areias do deserto onde se 

localizava a fronteira entre Iraque e Kuwait, quando as tropas iraquianas cruzaram-na 

e invadiram o pequeno território do Kuwait. 

Mais de cinco meses depois, no dia 17 de janeiro de 1991, já era noite em 

Bagdá, quando os primeiros mísseis estadunidenses cruzaram os céus da cidade das 

mil e uma noites. Começava, então, a Guerra do Golfo, com o bombardeio maciço dos 

aviões aliados sobre as principais cidades iraquianas e sobre o Kuwait ocupado pelas 

tropas do Iraque. 

O mundo todo através da CNN (canal exclusivo de notícias dos Estados Unidos) 

viu em tempo real, instantaneamente, a guerra, as bombas “inteligentes”, os 

bombardeios cirúrgicos e todo o incrível aparato tecnológico estadunidense e seus 

aliados. Uma guerra que ficou conhecida muito mais pelas imagens que pareciam ser 

de computador, do que pelas vítimas, destruição e mortes. 

Assim, foram analisadas as reportagens, artigos e principalmente editoriais dos 

jornais “O Estado de São Paulo” e “Folha de São Paulo”, entre o período de julho de 

1990 e março de 1991. Como o foco principal foram os editoriais, então, cabe ressaltar 

que no caso do jornal “O Estado de São Paulo”, foram consultados 17 editoriais 
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relativos à crise e à Guerra do Golfo, entre os dias 8 de janeiro de 1991 e 8 de março 

de 1991. Também foi consultado um editorial do jornal Folha da Tarde, do mesmo 

grupo empresarial que o jornal “O Estado de São Paulo" pertence, do dia 15 de janeiro 

de 1991. Já com relação à “Folha de São Paulo” foram consultados ao todo 20 

editoriais relativos à crise e à Guerra do Golfo, entre os dias 9 de agosto de 1990 e 10 

de março de 1991. 

Notou-se, em linhas gerais que ao todo 6 temáticas que perpassam os editorias dos 

jornais “O Estado de São Paulo” e “Folha de São Paulo”: o petróleo, as armas 

sofisticadas, a guerra como irracionalidade e a sua necessidade, os interesses dos 

Estados Unidos e a visão sobre Saddam Hussein, a atuação das Nações Unidas e a 

censura à imprensa 

O primeiro aspecto se refere ao uso de tecnologia, de armas sofisticadas, a 

crença de que se tratava de uma guerra high tech, com pouco derramamento de 

sangue. A imprensa, televisiva e também escrita, transformou as armas e a alta 

tecnologia bélica nos principais protagonistas da guerra, numa incrível inversão de 

papéis, em que o homem, o horror, a destruição e a ferocidade da guerra foram 

deixados em segundo plano. Nesse sentido, o editorial do “Jornal da Tarde”, de 15 de 

janeiro de 1991, pertencente à família Mesquita, que também controla o jornal “O 

Estado de São Paulo” informou: 

“(...) Hoje, terça-feira, 15 de janeiro de 1991, às 24 horas (hora da 
ONU, duas horas da manhã de quarta-feira no Brasil), estará se 
iniciando oficialmente a ofensiva do mais poderoso e 
tecnologicamente mais sofisticado dispositivo militar jamais 
conhecido pelos homens contra um exército que, sendo o mais 
poderoso do mundo árabe, já demonstrou, em oito anos de guerra 
com os desorganizados exércitos do ayatolah Khomeini, que não tem 
a menor condição de oferecer às tropas aliadas uma resistência 
maior do que a oferecida pelas tropas dos general Galtieri ao 
pequeno exército de Margaret Tachter na Guerra das Malvinas..” 
(Editorial do “Jornal da Tarde”: “O petróleo é de Saddam”, dia 15 de 
janeiro de 1991). 

 

Essa informação é confirmada em artigo publicado por Roberto Godoy, no 

jornal “O Estado de São Paulo”, de 15 de janeiro de 1991: 
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“No ar, entretanto, nada supera os fascínio do avião invisível F-117ª, 
provavelmente o protagonista da primeira hora de luta. Pequeno, 
com uma aparência incomum, marcada pelos ângulos exóticos que o 
tornam indetectável nas telas dos radares, ele está pronto para 
decolar esta noite, ao abrigo da escuridão.” 
(Artigo de Roberto Godoy, publicado no jornal “O Estado de São 

Paulo”: com o título “Armas sofisticadas estréiam no Golfo”, dia 15 

de janeiro de 1991). 

 

Percebe-se que as armas foram alçadas à condição de protagonistas da guerra, 

desconsiderando, de certa forma, a dimensão humana que a guerra possui. 

O Editorial da “Folha de São Paulo” segue essa linha de pensamento 

 

“Mesmo descontando o triunfalismo sinistro dos briefings do 
Pentágono, a colossal investida aérea norte-americana, o poder 
mortífero dos bombardeios e a fantástica precisão da parafernália 
posta em marcha parecem ir dissipando até os temores quando a um 
choque excessivamente prolongado.” 
(Editorial/Opinião da “Folha de São Paulo”: “Riscos do monopólio”, p. 
A-2, dia 18 de janeiro de 1991-sexta-feira). 

 

Não se pode esquecer de que, nesse momento, o mundo estava presenciando 

o emergir de uma era de incertezas, com a crise da Guerra Fria, do socialismo real e da 

União Soviética, com o advento de inúmeros conflitos étnicos, religiosos e 

nacionalistas e a formação e expansão de muitos blocos econômicos. 

Dos escombros da Antiga Ordem Mundial (Guerra Fria), nasceu uma profunda 

insegurança nas relações internacionais, em que o dançar histórico era muito mais 

rápido do que as pessoas, nações e intelectuais podiam acompanhar e entender. 

A Guerra do Golfo, em 1991, foi o conflito que ocorreu dentro de grandes 

transformações verificadas nas relações internacionais no ano de 1991, no caso a crise 

do socialismo real, o fim da Guerra Fria e o consenso, nunca dantes existido, na 

atuação da ONU, durante o citado conflito. Aqui surge a segunda temática relativa ao 

conflito, a atuação das Nações Unidas antes e durante a guerra. 

O jornal “Folha de São Paulo”, de 1º de dezembro de 1990: 

 

“(...) De todo o modo, a decisão da ONU parece indicar que 
finalmente a entidade resolveu assumir uma posição de árbitro 
internacional. Já não era sem tempo. Resta esperar esse papel seja 
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reforçado e ampliado, seja quais forem os conflitos, os interesses em 
jogo e o peso específico dos países cujas dissenções as Nações Unidas 
venham futuramente a examinar.” 
(Editorial/Opinião da “Folha de São Paulo”: “Ultimato da ONU”, p. A-
2, dia 1 de dezembro de 1990-sábado). 

 

Percebe-se, uma valorosa crença do grupo Folhas na atuação das Nações 

Unidas e no comportamento, por conseqüência, dos Estados Unidos no conflito. 

Contudo, tal percepção foi se diluindo com o tempo devido ao desenrolar da guerra: 

 

“Conforme Cuéllar, o Conselho é informado das ações militares 
apenas depois de realizadas; não há envolvimento algum da ONU, 
nem por meio da coordenação das forças anti-Iraque, nem pela 
intervenção direta. Inexistem, portanto, garantias de que  certos 
requisitos estejam sendo efetivamente respeitados; há dúvidas se os 
ataques maciços a cidades iraquianas são mesmo para libertar o 
Kuwait – objetivo teórico da guerra.” 
(Editorial/Opinião da “Folha de São Paulo”: “Guerra sem ONU”, p. A-
2, dia 13 de fevereiro de 1990-quarta-feira). 
 

O que se viu no conflito foi que a Organização das Nações Unidas não teve o 

comando das ações militares, controladas pelos Estados Unidos. Nesse sentido, o 

jornal “O Estado de São Paulo” apontou as deficiências da ONU: 

 

“O fiasco de Perez de Cuéllar revela as deficiências mais graves da 
estrutura e da praxe da Organização das Nações Unidas. (...) Sem um 
secretário-geral que se conduza acima de tudo pelos ditames e 
espírito da Carta de São Francisco, a ONU corre o risco de 
transoformar-se ora num certame de retórica estéril, ora num jogo 
de forças que se anulam na projeção de interesses nacionais 
soberanos e contrários..(...).” 
(Editorial/Notas e Informações do “O Estado de São Paulo”: 
“Encontro em Bagdá”, p. 03, dia 15 de fevereiro de 1991). 

 

O que se verificou na Guerra do Golfo é que mais uma vez as Nações Unidas foram 

utilizadas, de certa forma, para atender aos interesses das grandes potências, 

principalmente os Estados Unidos. O jornal “O Estado de São Paulo” esboçou uma 

análise mais crítica e mais aprofundada das razões da ineficiência das Nações Unidas 

do que a “Folha de São Paulo”, em seu editorial. 
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A terceira temática foi a questão do petróleo e o possível choque que a guerra poderia 

causar nos preços a guerra, além da dependência do mundo com relação ao Petróleo. 

O “Jornal da Tarde” em seu editorial de 15 de janeiro de 1991 defendeu: 

 

“Insensatez maior ainda foi a ausência de qualquer esforço sério para 
livrar o mundo da dependência energética – 70% das reservas 
conhecidas do petróleo consumido na Terra estão situadas lá – do 
Oriente Médio, uma região explosiva e instável politicamente (...)..” 
(Editorial do “Jornal da Tarde”: “O petróleo é de Saddam”, dia 15 de 
janeiro de 1991). 

 

O Jornal da Tarde critica duramente a dependência do mundo com relação ao 

petróleo do Oriente Médio e a letargia do Ocidente em buscar resolver seus problemas 

de fontes de energia. 

Já a “Folha de São Paulo”, insistiu várias vezes com a questão do petróleo. No 

entanto, diferentemente do “Jornal da Tarde”, dedicou alguns editoriais para 

expressar sua preocupação com um eventual novo choque do petróleo e o seu 

impacto sobre o Brasil. Porém, em nenhum momento procurou analisar a real 

dimensão do petróleo para o Iraque e para os Estados Unidos. O Editorial de 9 de 

agosto de 1990 noticia 

 

“A eclosão da crise Iraque-Kuwait repercutiu imediatamente sobre o 
preço do petróleo causando um aumento de 40% na cotação do 
produto no mercado internacional. A despeito da dificuldade natural 
em avaliar, na sua plenitude, as consequências do conflito, urge 
adotar medidas preventivas e advertir a sociedade para os custos daí 
decorrentes.” 
(Editorial/Opinião da “Folha de São Paulo”: “Choque do petróleo”, p. 
A-2, dia 9 de agosto de 1990-quarta-feira). 

 

Como se sabe o tão temido choque do petróleo acabou não ocorrendo. Os 

preços do barril permaneceram ligeiramente estáveis durante a Guerra do Golfo. 

A quarta temática foi a censura à imprensa.  Ocorre que a Guerra do Golfo é 

colocada pela imprensa como sendo uma guerra sem grande importância histórica, 

apenas conhecida pelas armas inteligentes, bombardeios cirúrgicos de alta tecnologia, 

desconhecendo talvez a sua real dimensão. A própria historiografia também não trata 

a Guerra do Golfo como um fato histórico de grande relevância no cenário 
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internacional. É bem verdade que não se deve superdimensioná-la, carregando-a de 

um peso histórico que não possui, mas também não se pode relegá-la ao 

esquecimento. 

As agências de notícias internacionais que cobriram a guerra, além da própria 

CNN, são em sua maioria de origem estadunidense e assim, os jornais brasileiros como 

“Folha de São Paulo” e “O Estado de São Paulo”, adquiriram notícias da Guerra do 

Golfo, principalmente da imprensa estadunidense (SILVA, 2003). 

Desse modo, o jornal “O Estado de São Paulo” em editorial de 23 de janeiro de 1991 

criticou o monopólio da notícia exercido pela CNN, durante a guerra, que 

caracterizava, de certa forma uma censura e colocava em risco o acesso às notícias: 

 

“Não é de hoje que os mais atentos observadores da guerra 
sustentam a idéia de que a primeira vítima de um conflito bélico é 
sempre a verdade. Especialmente nestes nossos tempos em que a 
tecnologia e a eletrônica passaram a ser o oxigênio vital dos exércitos 
e construir a ‘nossa’ verdade, ou pelo menos a que mais nos 
interessa, no coração e nas mentes do inimigo é essencial para a 
vitória. A exclusividade de transmissão ao vivo, docemente oferecida 
pelos iraquianos a um tipo específico de rede de televisão  norte-
americana, a CNN, merece atenção. Durante toda a primeira 
madrugada a guerra foi transformada em um fantástico espetáculo 
de um dono só. A novidade foi outorgada por Bagdá a um único 
privilegiado.(...).” 
(Editorial/Notas e Informações do “O Estado de São Paulo”: “Guerra 
e Verdade”, p. 03, dia 23 de janeiro de 1991). 

 

O periódico “Folha de São Paulo” preferiu criticar a censura à imprensa imposta 

pelas partes beligerantes do conflito: 

 

“O véu de censura que encobre a guerra no golfo Pérsico como que 
tornou a opinião pública mundial refém das conveniências fardadas 
de Washington, Bagdá e dos demais países envolvidos no conflito. O 
único front cujos canais seguem abertos é o dos porta-vozes 
militares, que despejam informes de conteúdo sempre mais 
contraditório e inexpressivo.  
Destaca-se o paradoxo: embora a imprensa hoje disponha de 
instrumentos avançadíssimos, malgrado a televisão realize uma 
cobertura intermitente, sabe-se menos sobre esta guerra do que 
acerca das anteriores; o imenso aparato tecnológico da comunicação, 
com censura, acaba servindo para generalizar a desinformação.” 
(Editorial/Opinião da “Folha de São Paulo”: “Guerra à censura”, p. A-
2, dia 30 de janeiro de 1991-quarta-feira). 
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A questão da censura e do acesso às informações durante a Guerra do Golfo foi 

bastante importante para criar uma imagem de guerra limpa, com o uso de armas 

inteligentes e bombardeios cirúrgicos. Contudo, ao final da guerra isso foi desmentido 

pelos fatos, pois ocorreram vários bombardeios em alvos errados, como em locais 

habitados por civis. Como por exemplo: “Bombardeios dos Estados Unidos e seus 

aliados mataram centenas de pessoas em um abrigo antiaéreo no bairro Al Amriya, na 

periferia de Bagdá. (...).” (Reportagem das agências internacionais republicada pela 

“Folha de São Paulo” com o título “Bombardeio mata centenas em abrigo de Bagdá”, 

p. A-10, dia 14 de fevereiro de 1991-quinta-feira). 

A quinta temática se relaciona com a defesa pelos jornais de negociações e a 

crítica à necessidade de guerra. Ambos os jornais, como já foi discutido anteriormente, 

tratam a guerra como uma solução irracional. Então se critica que a diplomacia foi 

preterida pela opção da guerra 

 

“Hoje, é a vontade política de Bush e de Saddam que se impõe ao 
desejo de retardar a ação de parte do Estado-Maior Combinado 
norte-americano. Como a guerra fundamentalmente, é um fato 
político com um objetivo político, é de temer que a opinião dos 
profissionais, que sabem o que significa a guerra, não seja 
acatada.(...).” 
(Editorial/Notas e Informações do “O Estado de São Paulo”: “Que virá 
depois?”, p. 03, dia 15 de janeiro de 1991). 

 

O jornal “Folha de São Paulo” defendeu, por sua vez, o embargo econômico ao 

invés da solução da guerra: 

 

“Todas essa evidência convergem inevitavelmente para tornar mais 
desconcertante a indagação: por que não se insistiu no embargo econômico 
em vez de se apresentar como exclusiva nesta altura a saída militar? 
Pressionado por um bloqueio verdadeiro, parece óbvio que cedo ou tarde 
não restaria alternativa a Saddam se não a do recuo; sequer poderia contar 
com o espantalho de uma crise de fornecimento do petróleo – a ausência 
dos estoques do Iraque e do Kuwait não impediu a normalização da oferta 
do produto.” 

(Editorial/Opinião da “Folha de São Paulo”: “Guerra”, p. A-2, dia 
17 de janeiro de 1991-quinta-feira). 
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O que o editorial acima não depreendeu é que os Estados Unidos e o Iraque 

desejavam a guerra e não poderiam recuar de suas posições. 

A sexta e última temática é a relativa aos interesses dos Estados Unidos na 

guerra e a imagem de Saddam Hussein. Enquanto a imprensa e o próprio governo 

estadunidense representavam o líder iraquiano como sendo um déspota, guiado por 

uma lógica alucinada e até mesmo “louco” e a reencarnação do “mal”, pouco se 

discutia nos editoriais as implícitas razões que levaram os Estados Unidos a 

participarem da guerra. Como se sabe o petróleo e a retirada de Saddam do poder 

eram alguns dos objetivos. Saddam Hussein e o Iraque foram integralmente 

responsabilizados pela ocorrência da guerra. Já os Estados Unidos de George Bush 

aparecem como baluartes do sistema internacional, defensores do direito 

internacional e das Nações Unidas. O Iraque, não se pode esquecer, foi armado pelo 

próprio Ocidente. O editorial da “Folha de São Paulo”: 

 

“De toda maneira, a ação contra Israel não deixa de confirmar – de 
modo dramático, ignominioso e estarrecedor – o caráter repulsivo da 
investida de Saddam Hussein. Não há qualquer chance de vitória; 
mas o ditador insiste em sacrificar a população de seu país. É 
praticamente inevitável que ocorram pesadas baixas civis, diante das 
maciças incursões aéreas norte-americanas. Nos cálculos sinistros do 
tirano; pouco importa – sua arrogância retórica se intensifica.” 
(Editorial/Opinião da “Folha de São Paulo”: “Lógica alucinada”, p. A-2, 
dia 19 de janeiro de 1991-sábado). 

 

O jornal “O Estado de São Paulo” compara de certa forma, Bush a Franklin 

Delano Roosevelt e a Winston Churchill, e condena o Iraque como o grande causador 

da guerra em seu editorial do dia18 de janeiro de 1991: 

 

“O discurso com que o presidente George Bush informou os Estados 
Unidos de que as hostilidades haviam sido iniciadas no Golfo Pérsico 
não tem a grandeza literária e a dramaticidade de algumas peças de 
F. D. Roosevelt ou então, de Winston Churchill. Marca no entanto, 
apesar disso, momento seguramente tão importante para a história 
das relações internacionais quanto qualquer das orações com que os 
dois grandes estadistas deste século fixaram os pontos de inflexão da 
Segunda Guerra Mundial e da História Contemporânea.(...) 
Irredutível em sua posição, buscando unir os povos árabes em torno 
da bandeira da “Guerra Santa”, Saddam Hussein conduziu a ONU a 
adotar a resolução autorizando os estados-membros a usar todos os 
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meios para levar o Iraque a retirar-se do Kuwait. Todos os meios – o 
derradeiro deles, a guerra.” 
(Editorial/Notas e Informações do “O Estado de São Paulo”: “O futuro 
de cem anos”, p. 03, dia 18 de janeiro de 1991). 

 

Então, de acordo com os editoriais citados, a imagem que ficou da guerra foi o 

governo dos Estados Unidos, na época presidido pelo presidente George Bush, do 

Partido Republicano, que passou e defendeu que a Guerra do Golfo foi um conflito 

com bombardeios cirúrgicos, feitos com armas inteligentes, em que as mortes seriam 

em quantidade mínima. Como se sabe, não foi bem assim que aconteceu. Nesse 

sentido, a pesquisa do mestrado em questão objetiva mostrar como a imprensa escrita 

brasileira, no caso os jornais “Folha de São Paulo” e “O Estado de São Paulo”, seguiram 

tal discurso, sem discuti-lo de forma profunda. 

Nesse sentido, de que a imprensa teve uma grande participação na guerra, pois 

de acordo com José Arbex Júnior, em sua obra “Showrnalismo: a notícia como 

espetáculo”, a Guerra do Golfo pode ser considerada como um grande divisor de 

águas, porque a imprensa enfatizou muito mais as armas, o show de imagens, as 

batalhas noturnas que pareciam de vídeo game, os bombardeios cirúrgicos, as armas 

inteligentes e a tecnologia do que o horror, o homem, a vida, as vítimas e a destruição. 

Arbex: 

 

 “A Guerra do Golfo serviu como um divisor de águas nessa longa 
história. Pela primeira vez, uma guerra era transmitida ‘ao vivo’, em 
tempo real, por uma rede de alcance planetário (a Cable News 
Network, CNN) (...). E – outro fato inédito – a grande personagem da 
guerra, ao contrário daquilo que, apenas em certa medida, havia 
caracterizado a cobertura da Guerra do Vietnã, nos anos 60, não foi o 
homem, os horrores, ódios e esperanças provocados pela destruição, 
mas a tecnologia, as armas ‘inteligentes’, as operações ‘cirúrgicas’ 
(...) (ARBEX, 2001, pp. 30-31)”. 
 

Vale lembrar que para Arbex, a Guerra do Golfo chegou a ser vista como um 

“choque civilizatório”. Na verdade, ocorreu uma construção de uma retórica e uma 

metáfora interpretativa entre os Estados Unidos da América, representante da 

civilização ocidental – detentor de valores cristãos, democráticos, capitalistas, do livre 

mercado e pluralista – e o Iraque, representante da civilização muçulmana – portador 

de intolerância, atraso, avesso à democracia e ao livre mercado. 
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É claro que não se devem desprezar as diferenças culturais e históricas entre o 

Ocidente Cristão e o Islã, para se entender a Guerra do Golfo. Nesse sentido, há uma 

discordância com relação ao jornalista José Arbex Júnior, pois tal conflito não pode ser 

entendido apenas pelas diferenças culturais. Não é segredo que o Ocidente 

compreende com os seus “olhos” as estruturas culturais e o pensamento da civilização 

muçulmana. Dessa maneira, há uma concordância parcial com os argumentos do autor 

Samuel Huntington (HUNTINGTON, 1997). Não que o mundo deva ser entendido como 

um mero choque de linhas culturais civilizatórias. Contudo, as ações dos países dentro 

do âmbito das relações internacionais devem ser entendidas também pelo viés das 

questões políticas, geopolíticas, econômicas e das relações internacionais. 

Por outro lado, o jornalista José Arbex tem razão quando fala que houve uma 

construção metafórica, retórica teórica por parte da imprensa ao apresentar o Iraque e 

o mundo árabe-muçulmano como sendo um conceito ameaçador e ruim ao Ocidente, 

por parte da imprensa e dos países envolvidos, principalmente pelos governos dos 

Estados Unidos e do Reino Unido. Vale ressaltar que o próprio José Arbex Junior foi 

correspondente na Guerra do Golfo, tendo permanecido no Kuwait para cobrir a 

guerra para o jornal “Folha de São Paulo”. 

A imprensa escrita, televisiva e de rádio construiu a imagem de que a Guerra do 

Golfo seria uma luta do “bem” contra o “mal”, isto é, dos Estados Unidos e o Ocidente, 

contra o Iraque o Islã. Isso foi reproduzido reiteradas vezes pelos noticiários escritos 

em escala internacional e nacional. 

Assim, pode-se refletir sobre a validade de Armand Mattelart (2000, p. 47), ao 

afirmar: 

“O Século XIX inventa a news e, com ela, o ideal da informação 
instantânea. Entre 1830 e 1850 criam-se as grandes agências. A partir 
de 1875, começam a formar-se os grupos de imprensa. Surgem os 
primeiros gêneros escritos da produção cultural de massa.” 
(MATTELART, 2000, p. 47). 
 

O próprio Arbex (2001, p.59) também fala corrobora esse pensamento ao 

mostrar como a informação está cada vez mais rápida quando escreve, “Do início do 

século XIX até os nossos dias, a história tecnológica da mídia pode ser resumida como 
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a história da fabricação e instalação de meios cada vez mais rápidos de propagar a 

informação.” (ARBEX, 2001, p.59). 

Dessa forma, para atender os seus anseios de lucros e interesses de 

corporações privadas e até públicas, a imprensa atua como uma empresa que 

aparentemente é guardiã da verdade e da imparcialidade, como afirma o jornalista 

Carlos Dorneles: 

 

 “A imprensa somente revela fatos, não toma partido; não é 
responsável por acontecimentos, apenas os registra. Esse dogma 
jornalístico jamais soou tão irreal como depois do 11 de setembro. 
Muitos episódios, como a própria guerra no Afeganistão, tiveram 
participação ativa da imprensa. É impossível, hoje, separar o que foi 
apenas a intenção pura e simples do governo Bush e o que foi 
facilitado, possibilitado pela influência da mídia.(...)O trabalho da 
mídia só reforçou a sua capacidade de ditar rumos. Por cumplicidade 
ou por omissão, mas sem inocência.” (DORNELES, 2003, PP. 270-271). 
 

Seguindo essa linha de raciocínio, a Guerra do Golfo foi um marco importante 

na cobertura da imprensa e o seu tratamento para com as notícias. A cobertura ao vivo 

transformou veículos como a CNN, fazendo-a uma grande potência nos meios de 

comunicação jornalísticos, um referencial para o jornalismo 24 (vinte e quatro) horas e 

para a cobertura de guerras. 

A obra de Arbex vai ao encontro com essa linha de pensamento, pois esteve no 

aludido conflito, a serviço do jornal “Folha de São Paulo”, no qual trabalhou no período 

de 1990-1991. 

 

 

CONCLUSÃO 

 

Percebe-se, pelo que foi discutido, que a imprensa escrita brasileira, leiam-se os 

jornais “Folha de São Paulo” e “O Estado de São Paulo”, fizeram algumas críticas e 

análises em seus editoriais, mas reproduziram na sua maior parte a versão de que 

Saddam Hussein era um sanguinário, os Estados Unidos estavam lutando em prol do 

cumprimento do direito internacional, a guerra foi tecnológica e com armas 

inteligentes, e a imprensa foi censurada e comprometida em sua cobertura. 
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Não se pode esquecer que a imprensa estadunidense, fonte das informações 

internacionais para os mencionados jornais brasileiros, seguia a Doutrina Powell do 

governo dos Estados Unidos. Tal doutrina é baseada na idéia de uma guerra segura, 

sem mortes, com o uso de armas inteligentes e bombardeios cirúrgicos. Daí nasceu a 

imagem sobre a Guerra do Golfo de ser uma guerra limpa, quase sem mortes. 

Obviamente, o mundo muçulmano e os islâmicos continuam sendo 

apresentados pela imprensa como o grande “mal” que deve ser corrigido para a 

manutenção da paz mundial e da civilização Ocidental. É bem verdade que a mídia 

estadunidense admitiu algum tempo depois que a cobertura realizada durante a 

Guerra do Golfo foi tendenciosa em favor dos Estados Unidos. Sem dúvida, tal 

operação foi construída pela mídia estadunidense juntamente com o Estado 

estadunidense mais a elaboração de documentários e filmes de imparcialidade e 

cientificidade bastante duvidosos. 

Desse modo, nota-se que a cobertura da imprensa escrita brasileira, no caso, os 

jornais “O Estado de São Paulo” e “Folha de São Paulo”, através de uma análise dos 

seus editoriais sobre a crise e a Guerra do Golfo, reproduziu várias “verdades” e visões 

sobre tal conflito, defendidas por agências de notícias internacionais e pela CNN. 

Pouco se preocuparam em aprofundar e discutir os interesses infiltrados e escondidos 

dos Estados Unidos e do Iraque na guerra, bem como a real dimensão que ela teve 

para o Oriente Médio e para o mundo em termos geopolíticos, militares e econômicos.  

Pensar a cobertura de uma guerra, como a do Golfo, de 1991, pela imprensa 

escrita brasileira, é fundamental para compreender como ela foi vista no Brasil e como 

nossa imprensa depende e reproduz muitas notícias e visões sobre questões 

internacionais, por depender de agências como a Reuters, Associated Press e France 

Presse. Seria interessante países como o Brasil, por meio de sua imprensa, construir 

mecanismos que possam garantir também a produção de notícias e de material sobre 

questões internacionais. 
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Do “lixão” ao aterro: história das políticas 
públicas ambientais em Guarapuava/PR (1970-
2010) 
 

Vladson Paterneze Cunha1 
 
 

 

INTRODUÇÃO 

  

As preocupações ambientais sempre fizeram parte da vida do ser humano 

desde os primórdios da sociedade. O ser humano, dependente que é da natureza, teve 

e tem necessidade de buscar alimento, água, locais adequados para viver e onde se 

sinta bem. Dessa maneira, podemos considerar que a sociedade busca sempre o 

melhor para si e tenta, da melhor maneira possível, viver bem em seu ambiente. 

Porém, as mudanças históricas ocorridas na sociedade ao longo de sua existência 

ocasionaram um aumento dos impactos humanos provenientes de suas organizações 

de produção ao relacionar-se de diversas maneiras com a natureza e seus elementos.  

O aumento da população e as mudanças nas formas de produção de bens 

necessários à vida em sociedade, principalmente depois do advento da indústria 

moderna, ocasionaram também uma ampliação da exploração de recursos naturais. O 

alerta a respeito da exploração excessiva dos recursos naturais e dos impactos 

negativos causados pela ação humana à natureza foi feito por diversos autores, em 

diferentes épocas e utilizando argumentos diversos. Porém, nem as autoridades, nem 

a população em geral prestaram muita atenção a esses personagens tidos como 

profetas do apocalipse ou meros lunáticos defensores da natureza.  

Nos anos 60 do século XX juntamente com o movimento de contracultura nos 

EUA, ganhou corpo a crítica dos ambientalistas ao modelo de desenvolvimento 

proposto pelas sociedades ocidentais, principalmente a estadunidense. (GONÇALVES, 

                                                             
1
 Mestrando do Programa de Pós-graduação em História Social da Universidade Estadual de Londrina 

(UEL) e bolsista da CAPES. Orientador: Dr. Jozimar Paes de Almeida. 
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2004) Os altos níveis de consumo e produção industrial começavam a ser 

questionados, pois causavam paralelamente grandes níveis de poluição que eram 

jogados na natureza sem muita preocupação por parte da sociedade. 

Pensava-se que a natureza poderia dar conta de despoluir tudo, reabsorver os 

produtos nocivos e fazer tudo ficar como antes. Caso a natureza não conseguisse isso, 

o ser humano por meio de suas técnicas e da invenção de novas tecnologias 

conseguiria resolver os problemas. A sociedade não precisava se preocupar. Mas, não 

foi bem isso que a nossa sociedade viu acontecer. 

 O uso indiscriminado dos recursos naturais começou a causar problemas de 

grandes proporções como a erosão e a desertificação de áreas agrícolas, a 

contaminação do solo e de lençóis freáticos por agrotóxicos e dejetos industriais, o ar 

nos centros industriais tornou-se irrespirável e até o lixo, os restos da civilização, se 

transformaram em um sério problema, pois sua quantidade aumentava e, vem se 

ampliando exponencialmente, causando a proliferação de insetos, bactérias e germes 

causadores de doenças para os seres humanos. É nesse contexto de crise 

socioambiental dos anos 60 do século XX que emerge o que Carlos Walter Porto-

Gonçalves chama “questão ambiental”. (GONÇALVES, 2004) 

 Nosso objetivo nesta comunicação é o de apresentar e trocar informações a 

respeito de nosso projeto de pesquisa desenvolvido no curso de Mestrado em História 

Social da Universidade Estadual de Londrina sob a orientação do professor Dr. Jozimar 

Paes de Almeida. Procuraremos, num primeiro momento, definir nosso objeto de 

pesquisa por meio da exposição de nosso problema temático, do local e da 

temporalidade que pretendemos abordar: Guarapuava-PR – 1970-2010. 

Na segunda parte da comunicação, procuramos elaborar uma interpretação das 

possibilidades de análise do tema por meio da perspectiva da História Ambiental, 

procurando assim contribuir para a ampliação do entendimento do problema por 

intermédio de nossa pesquisa.  

Depois, na etapa seguinte, nosso objetivo será o de definir de que maneira o 

entendimento da história das políticas públicas, compreendidas como instrumentos de 

gestão e resolução de problemas socioambientais, podem nos ajudar a entender as 
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formas de enfrentamento da questão da produção, coleta e destinação do lixo urbano 

residencial.  

Nessa etapa também pretendemos contextualizar o problema da questão do 

“lixo” em relação à cidade de Guarapuava, no estado do Paraná, objeto de nossa 

pesquisa. Apesar de trabalharmos com uma situação local como objeto de análise, 

entendemos que a questão ambiental é de uma maneira ou de outra, global.  

Os problemas ambientais resultantes da ação humana, vivendo em sociedade, 

e relacionando-se com a natureza não nos parecem ser muito diferentes em seu 

contexto geral no Japão, na Índia ou no Brasil. Em nosso caso estudaremos 

historicamente as especificidades de nosso objeto de estudo, pois as formas de lidar 

social e culturalmente com o problema podem variar, mas a nosso ver, os problemas 

em si são bastante semelhantes, visto que a essência das atividades humanas também 

o é.  

Tais atividades são provenientes de um sistema produtivo onde os 20% dos 

habitantes mais ricos do planeta consomem quase 80% dos recursos naturais e onde o 

atual estilo de vida “[...] vivido pelos ricos dos países ricos e pelos ricos dos países 

pobres, em boa parte é pretendido por aqueles que não partilham esse estilo de vida”, 

configurando um modelo-limite e um “[...] sério risco para todo o planeta e para toda a 

humanidade”, submetendo todos a uma mesma lógica de caráter predominantemente 

mercantil. (GONÇALVES, 2004, p.31) 

Concluiremos nossa comunicação procurando elencar alguns resultados 

preliminares de nossa pesquisa, relatando algumas informações a respeito das 

políticas públicas implementadas no município de Guarapuava e que podem contribuir 

para ampliar o entendimento da questão ambiental relacionada ao tema da produção, 

coleta e destinação de lixo urbano residencial em nossa sociedade. 

 

 

O OBJETO DA PESQUISA E NOSSOS OBJETIVOS 

 

 O “lixo”, subproduto de qualquer sociedade, sempre esteve presente em todos 

os momentos da história humana. O ser humano, vivendo em sociedade, produz os 
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bens que necessita através do seu trabalho e, ao final, sempre sobram restos das 

diversas atividades que realiza e que, para alguns seres humanos, não servem para 

mais nada. Esses restos, sobras, pedaços, trapos, rejeitos, dejetos, resíduos, mais 

comumente chamados de “lixo”, oriundos das atividades sociais e produtivas da 

própria sociedade, começaram a se tornar um problema socioambiental quando sua 

quantidade aumentou demais. Tornou-se então necessário discutir e pesquisar formas 

de lidar com tal problema, caso contrário a sociedade pagaria um alto preço por essa 

negligência. O “lixo” se transformou em um problema social, ambiental e político de 

grande relevância para a sociedade e configura-se como objeto de estudo de diversas 

pesquisas científicas, entre elas a nossa. 

O conceito “resíduos sólidos” passou a fazer parte da terminologia de pesquisas 

e trabalhos científicos recentemente em substituição ao conceito “lixo”, pois se 

mostrou um conceito mais abrangente para definir a grande quantidade, e os diversos 

tipos de rejeitos produzidos pelas sociedades urbanas contemporâneas. (ASSUNÇÃO et 

alii, 2007) Apesar da maior abrangência do conceito, em alguns momentos 

utilizaremos o conceito “lixo” por ser, a nosso ver, um conceito popularmente mais 

conhecido e mais utilizado para designar aquilo que, para muitos de nós, não nos serve 

mais e pode ser levado “[...] para bem longe, onde possa livremente sujar, cheirar mal 

e atrair doenças”. (GOULART, 1989) 

 Apesar de serem sinônimos, podemos diferenciar os conceitos da seguinte 

maneira, “lixo” é tudo aquilo que não tem mais serventia alguma para a sociedade, 

sendo, portanto necessário dar-lhe um destino ambientalmente adequado e seguro. 

Quanto ao “resíduo” tal termo define tanto os rejeitos sem serventia e 

ambientalmente perigosos, quanto todo e qualquer outro rejeito da sociedade como, 

por exemplo, o lodo de esgoto, plásticos, papelão, latas, vidros e restos de alimentos, 

que podem ser reaproveitados pela sociedade em outras atividades e mesmo em 

processos industriais. 

 A temporalidade estabelecida na pesquisa abrange um período que se estende 

da década de 70 do século XX até o ano de 2010, primeira década do século XXI. Tal 

marco cronológico levou em consideração características do desenvolvimento sócio-

político envolvidos com o tema, como a maior preocupação com os recursos naturais e 
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com os impactos humanos em relação ao meio ambiente. Também podemos observar 

que durante esses anos foram desenvolvidas políticas públicas para o setor em todos 

os níveis de poder do Estado e o debate público se tornou parte do ideário social em 

todo o mundo praticamente.  

 Em nossa pesquisa temos como objetivo investigar de que maneira o poder 

público de Guarapuava elaborou suas políticas públicas ambientais e quais foram às 

forças sociais e políticas que atuaram nessa elaboração, conferindo à cidade sua atual 

política pública ambiental.Assim buscamos especificamente compreender como são 

produzidas as políticas públicas, analisar e comparar a legislação ambiental municipal, 

estadual e federal e, entender como o Estado e a sociedade local lidaram com os 

problemas decorrentes da geração de resíduos sólidos urbanos (lixo domiciliar) na 

temporalidade estabelecida, buscando opções para resolvê-los ou minimizá-los. 

 

 

A HISTÓRIA E O MEIO AMBIENTE - HISTÓRIA AMBIENTAL 

 

Adentrar o campo de estudos ambientais vem se tornando uma prática comum 

aos historiadores e outros cientistas sociais. Apesar de relativamente novo, o interesse 

pela questão ambiental por parte dos historiadores, fruto do alargamento das 

temáticas abordadas pela ciência histórica no século XX, assumiu uma importância 

muito elevada na sociedade devido aos diversos efeitos negativos que a atividade 

humana causou (e ainda causa) em todos os lugares do planeta. (ALMEIDA, 2011; 

MARTINEZ, 2006). 

Contaminação das águas, dos solos, do ar, derramamentos de petróleo, 

contaminação radioativa, contaminação de pessoas por produtos industriais, 

destinação incorreta do lixo urbano e tantos outros problemas fizeram com que a 

temática ambiental se tornasse obrigatória nos debates e pesquisas acadêmicas, nos 

programas de governo, nos discursos políticos, na legislação, na atividade industrial e 

até no discurso da propaganda comercial. Apesar das preocupações de diversas 

pessoas e entidades com o meio ambiente, na tentativa de melhorar, preservar ou 

ajudar de alguma forma a natureza, ajudando assim a sociedade e o ser humano a ter 
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um mundo melhor; nossa realidade demonstra que esses esforços ainda são de uma 

minoria. 

Para Martinez (2006, p. 16) “[...] o desprezo pelo passado e a indiferença 

quanto ao futuro, que a sociedade brasileira, em particular, parece nutrir 

secularmente, aproxima o conhecimento histórico e o debate de questões ambientais 

neste início de século”. Para o autor supracitado, esse contexto de presentificação da 

sociedade causa uma séria crise de apatia e imobilismo, reforçando o sentimento de 

impotência individual e coletiva para promover mudanças de maior vulto, e até 

mesmo para compreender melhor o tempo presente e seus problemas. Assim, a 

história tem um importante papel dentro da busca pelo entendimento do mundo em 

que vivemos e das questões que nos são colocadas pela sociedade.  

Em sua obra “História Ambiental no Brasil – pesquisa e ensino”, Martinez 

também tece comentários a respeito da profícua relação existente entre História e 

Natureza. Tal relação tem despertado interesse em diferentes cientistas e grupos 

sociais, de diversas partes do planeta, para pesquisar mais profundamente a relação 

da sociedade com o meio ambiente. Segundo Martinez: 

 
Em distintos países existem manifestações de uma prática 
historiográfica dedicada ao meio ambiente. Esta, porém, não pode 
ser dissociada da construção de seu problema teórico, qual seja, o 
das relações sociais e os vínculos que são estabelecidos com o 
espaço, moldando territórios e afetando a natureza. [...] Uma das 
peculiaridades mais destacadas da História Ambiental seria, assim, o 
exame das relações entre os seres humanos e, dentro e a partir 
delas, a análise das relações que se estabelecem com o mundo 
natural. (2006, p.19) 
 

 Também Almeida (2011, p. 259), contribuindo para o entendimento da questão 

da relação entre História e Meio Ambiente, nos diz que esta relação “[...] deve 

fundamentar-se nas complexidades e constelações conceituais de caráter 

interdisciplinar, ultrapassando desta forma as fronteiras das disciplinas científicas que 

fragmentam o conhecimento em áreas estanques, procurando assim uma busca 

constante de diálogo”. Tal é também o nosso entendimento e a nossa prática de 

pesquisa tenta, na medida do possível, entrar em contato e diálogo com outras áreas 
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de conhecimento para elucidar nossas dúvidas e melhorar nossa interpretação 

histórica. 

Martinez, comentando o aumento do empenho de cientistas, particularmente 

dos historiadores, em tentar entender a relação sociedade-natureza recupera as 

origens do desenvolvimento da História Ambiental e coloca-nos diante da raiz dos 

problemas enfrentados pela sociedade, a chamada crise ambiental 

[...] que tem como características principais a contaminação da 
biosfera e da atmosfera pelos resíduos das atividades produtivas e de 
consumo [...] ela adquire maior alcance social e dimensões 
planetárias na década de 1960. É uma crise derivada da 
insustentabilidade dos padrões de produção e de consumo criados 
pela sociedade industrial e que não parou de expandir-se desde a 
segunda metade do século XVIII até os dias de hoje. (2006, p. 52/53) 

 

Também entendemos, com base em Gonçalves (2001), que nossa sociedade 

está a cada dia destruindo suas fontes de sobrevivência acreditando que a ciência e a 

tecnologia poderão corrigir os erros cometidos pela nossa geração e pelas gerações 

anteriores que não se preocuparam com o impacto de nosso modo de vida na 

natureza. Tal maneira de pensar parece-nos, como ao autor, um ledo engano, pois 

segundo Gonçalves (2001, p. 123/124) “[...] é preciso que fique claro que a solução dos 

problemas ambientais não é de natureza técnica, mas de uma opção político-cultural”. 

Nesse sentido, gostaríamos de salientar também a existência de um embate 

social, cultural e político entre duas realidades distintas e antagônicas: a racionalidade 

econômico-crematística de um lado, e a racionalidade ambiental de outro. 

(GONÇALVES, 2004). A racionalidade econômico-crematística capitalista, baseada na 

apropriação e exploração da natureza, não respeita o tempo dos processos naturais de 

metabolização dos rejeitos da sociedade, aumentando o grau de desestabilização 

entrópica nos processos naturais. (ALMEIDA, 2011) 

Dessa maneira, entendemos que a abordagem proposta pela História 

Ambiental pode produzir uma grande contribuição no entendimento da questão 

ambiental por buscar uma interrelação entre as atividades sociais inerentes ao ser 

humano e seus impactos na natureza, envolvendo o passado e o presente numa 

tentativa de entendimento holístico do sentido que demos e damos a nossa vida em 

sociedade e as nossas ações enquanto seres pensantes. 
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POLÍTICAS PÚBLICAS AMBIENTAIS 

 

 O debate teórico em torno da definição de políticas públicas ocorre por meio 

de diversas proposições teóricas, porém elencaremos três modelos principais de 

análise: o pluralismo, o marxismo e o neoinstitucionalismo. Para os efeitos de nosso 

estudo procuraremos uma abordagem que, centrada no debate do 

neoinstitucionalismo, também não deixa de lado as outras abordagens. Tal proposição 

se mostra pertinente na medida em que nenhuma das teorias referidas dá conta de 

explicar de forma definitiva tal tema. (SOUZA, 2006)  

 As políticas públicas são instrumentos de decisão política através dos quais o 

Estado busca resolver problemas enfrentados por uma determinada sociedade 

específica. A maneira como essas decisões são tomadas depende também de como a 

sociedade encara esses problemas e de como se posiciona em relação a eles e ao 

poder político.  

 Entendemos que a sociedade, ao defender seus interesses, toma posições que 

podem ser favoráveis ou contrárias a determinadas posições políticas do Estado, ou de 

seus representantes, pois não necessariamente o interesse do Estado e de seus 

agentes representa a vontade da maioria da sociedade ou menos ainda da totalidade 

da sociedade.  

Assim, por meio de uma série de mecanismos de debate e troca de informações 

técnicas e sociais, o Estado elabora determinadas políticas públicas para enfrentar e 

resolver os problemas que emergem e exigem soluções. O estudo das políticas 

públicas teria então como objetivo mais recente entender como e porque os governos 

optam por determinadas ações em detrimento de outras, pois, segundo Souza (2006, 

p. 22) “[...] aquilo que o governo faz ou deixa de fazer é passível de ser (a) formulado 

cientificamente e (b) analisado por pesquisadores independentes”.  

 A teoria pluralista do Estado democrático afirma que nas sociedades industriais 

ocidentais o poder está amplamente dividido entre diversos grupos de interesse e que 

todos os grupos tem possibilidade de influenciar o processo de tomada de decisões. O 
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pluralismo ganhou interesse nos Estados Unidos com os estudos de Robert Dahl(1961) 

e Nelson Polsby (1963) e, de acordo com eles, embora os grupos de interesse não 

tenham o mesmo grau de influência no processo decisório, mesmo os grupos mais 

fracos poderiam ser ouvidos e ter influência em algum momento do processo. Dessa 

maneira, para Ham e Hill (1993, p. 47)“[...] o poder tenderia a ser fragmentado e 

difundido nos sistemas políticos e o quadro básico apresentado pelos pluralistas é o do 

mercado político onde o que um grupo alcança depende de seus recursos e do ‘nível 

de decibéis’ que é capaz de emitir”.  

Já a teoria marxista compreende o Estado como palco da defesa dos interesses 

burgueses, sendo as políticas públicas implementadas para defender esses interesses 

da chamada classe dominante. Uma das grandes contribuições do marxismo para a 

análise de políticas públicas é trazer para o debate a questão da influência econômica 

nos assuntos políticos. Assim, com base nessa teoria, podemos evitar o engano de 

esquecer a relação que certamente existe na sociedade capitalista entre o poder 

econômico e o poder político. Porém, não devemos transformar o Estado em um títere 

dos interesses da classe burguesa, visto que algumas vezes o Estado age priorizando 

interesses não-burgueses.(HAM; HILL, 1993) 

A teoria neoinstitucional por sua vez coloca o foco de sua abordagem no papel 

e na importância das instituições e, principalmente do Estado, na decisão, formulação 

e implementação de políticas públicas. Essa teoria, segundo Rocha (2005), recoloca o 

Estado como palco de análise privilegiado e teria sido formulada nos anos 80, sendo 

Skocpol (1985) “uma das primeiras autoras a propor uma reorientação teórica em 

relação às abordagens precedentes e a tentar organizar as bases da análise 

neoinstitucionalista”. (ROCHA, 2005, p. 13) Para o neoinstitucionalismo 

 
“[...] o Estado, ao contrário do que defendem os pluralistas e 
marxistas, não se submete simplesmente a interesses localizados na 
sociedade, sejam das classes ou dos grupos de interesse. As ações do 
Estado, implementadas por seus funcionários, obedecem à lógica de 
buscar reproduzir o controle de suas instituições sobre a sociedade, 
reforçando sua autoridade, seu poder político e sua capacidade de 
ação e controle sobre o ambiente que o circunda.” (ROCHA, 2005, p. 
14) 
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Assim, a grande contribuição do neoinstitucionalismo reside, segundo Souza 

(2006, p. 39), “[...] no entendimento de que não são só os indivíduos ou grupos que 

tem força relevante influenciam as políticas públicas, mas também as regras formais e 

informais que regem as instituições”. O que move a formulação de políticas públicas é 

a luta por poder e recursos entre grupos sociais e os embates são mediados pelas 

instituições políticas e econômicas. Nesse embate, as políticas públicas caminham para 

direções que privilegiam alguns grupos em detrimento de outros, além de sofrerem a 

influência de interesses, de ideias e da própria história social, como enfatizam outras 

vertentes do neoinstitucionalismo. (SOUZA, 2006) 

 Dessa forma, ao estudarmos a questão das políticas públicas ambientais, nosso 

esforço de interpretação será no sentido de buscar não uma única teoria explicativa, 

mas uma junção dessas três teorias para tentar melhor interpretar a maneira como 

foram definidas ao longo dos anos as políticas públicas relativas a questões ambientais 

em nossa cidade.  

Tal esforço a nosso ver é de suma importância para a busca de uma 

interpretação mais ampla e holística, da sociedade e das instituições do Estado como 

definidoras de políticas públicas relativas ao meio ambiente. Assim, esperamos poder 

contribuir para a ampliação do entendimento da sociedade e da busca por uma opção 

política que minimize ou resolva os problemas inerentes à relação entre a sociedade 

atual e os efeitos de nossa civilização para a natureza, e claro, para nós mesmos. 

 

 

 AS POLÍTICAS PÚBLICAS AMBIENTAIS EM GUARAPUAVA 

 

 Guarapuava é a cidade sede do município de mesmo nome localizado na região 

centro-sul do estado do Paraná, região sul do Brasil. Desde sua fundação, na primeira 

metade do século XIX, até o início da primeira metade do século XX as principais 

questões ambientais que preocupavam o poder público foram relacionadas ao 

abastecimento de água no núcleo urbano e ao problema do esgotamento sanitário.  

A partir dos anos 40 e 50 do século XX ocorreu um destacado dinamismo da 

economia da cidade, propiciado por uma atividade comercial mais intensa com a 
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atividade madeireira e a introdução da agricultura comercial, vindo a originar os 

primeiros momentos de um processo de industrialização que começamos a perceber 

também novas demandas socioambientais. (KOBELINSKI, 1999; TEMBIL, 2007).  

Segundo Kobelinski a economia não permitiu uma evolução significativa da 

cidade de Guarapuava até os anos 40 do século XX. 

 

Posteriormente, com a atividade madeireira, na década de 40; o 
desenvolvimento de uma agricultura comercial, na década de 50; a 
industrialização nas décadas de 60 e 70, e um dinamismo nas 
décadas subseqüentes, baseados nas idéias de progresso, 
imprimiram um novo quadro de transformações na paisagem rural e 
nas formas e estrutura do meio urbano. Foi justamente a partir da 
década de 60 que a imagem da cidade, ou de suas formas visíveis, 
passava, até um limiar considerável, a corresponder às falas dos 
discursos das administrações públicas. Esse momento é marcante 
não só por esta característica, mas também pelo uso eficiente dos 
meios de comunicação social para a formação de uma imagem 
urbana envolta em prosperidade, o que nem sempre correspondia à 
melhoria de qualidade de vida da população, principalmente daquela 
que se concentrava nas áreas periféricas da cidade. (1999, p.15 e 16) 
 

 O município de Guarapuava possui atualmente cerca de 170 mil habitantes e 

uma relativa significação econômica na região central do Paraná. Até os anos 70 do 

século XX, sua população era majoritariamente rural, havendo a partir de então um 

movimento de êxodo rural que acabou por trazer à cidade a maior parte da população, 

acarretando uma periferização acelerada devido ao rápido crescimento populacional 

no núcleo urbano, assim como o aumento de vários problemas socioambientais, entre 

eles o aumento da produção de resíduos domiciliares e os problemas decorrentes de 

sua destinação pelos órgãos responsáveis. (ANTONIO, 2009) 

 A população de Guarapuava produz cerca de 3.000 toneladas/mês de resíduos 

sólidos decorrentes da coleta comercial, domiciliar e pública: varrição de ruas, capina. 

Desse total 2.000 toneladas são de compostos orgânicos, 800 toneladas de materiais 

recicláveis e 200 são de entulho, aproximadamente. A Companhia de Serviços e 

Urbanização de Guarapuava (SURG), sociedade anônima de economia mista criada 

pela Lei no52/1971, é a responsável entre outras coisas pelo planejamento e execução 

dos serviços de coleta e destinação final de resíduos sólidos do município e também é 

a gerenciadora do Fundo de Urbanização de Guarapuava (FURG). (HERZER et alii, 2009) 
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 O outro órgão administrativo municipal responsável por questões ambientais 

em Guarapuava é a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento 

Florestal (SEMAFLOR). A SEMAFLOR é responsável pelo planejamento e gestão de 

diversos projetos ambientais do município, entre eles os de coleta seletiva (em 

parceria com a SURG e com a Associação dos Catadores de Papel de Guarapuava) e o 

projeto ECOFEIRA. A secretaria também é responsável por fiscalizar os serviços de 

coleta de resíduos do sistema de saúde pública, que está a cargo de uma empresa 

privada, e fiscalizar o serviço de caçambas de entulho de construção civil. 

 Todos esses serviços, projetos, instituições e servidores têm suas atividades 

reguladas por uma série de leis municipais, estaduais e federais que definem as 

diretrizes e responsabilidades, em cada esfera estatal, para os agentes envolvidos com 

o gerenciamento dos resíduos sólidos urbanos. Essa legislação, no entanto, não existia 

nos anos 70. As leis, programas e empresas do setor em questão foram sendo criadas 

durante os anos e de acordo com as demandas apresentadas pela sociedade.  

Desta forma, interessou-nos entender como o poder público, por meio das 

instituições públicas e políticas (prefeitura, câmara de vereadores, secretarias 

municipais, partidos, associações), representantes do Estado e da sociedade na esfera 

municipal, formulou uma série de políticas públicas que procuraram resolver os 

problemas concernentes à produção e destinação dos resíduos sólidos domiciliares. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os problemas ambientais não afetam só a natureza, também afetam o ser 

humano e a sociedade como um todo, pois o ser humano não está isolado de seu 

ambiente, a sociedade está inserida na natureza e depende dela para garantir seus 

meios de subsistência e de reprodução material. Sem a natureza e sem tudo o que ela 

pode nos fornecer, o que faríamos? Será que podemos fabricar água? Ou podemos 

fabricar o ar que respiramos ou as plantas das quais necessitamos para extrair 

substâncias com as quais faremos remédios ou com as quais nos alimentamos?  
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Assim, procuramos entender como as políticas públicas ambientais municipais 

vislumbraram esses problemas e quais foram às soluções buscadas pelo poder público 

para resolver os problemas ambientais que emergiram nesta sociedade. Além disso, 

também procuramos esclarecer quais foram os temas que estiveram presentes nos 

debates para formulação das políticas públicas específicas para o setor ambiental. 

 Na pesquisa realizada até o momento junto aos órgãos institucionais 

municipais foi possível perceber que as propostas de lei, e as leis subsequentes, 

diretamente relacionadas com a questão da produção, coleta e destinação de lixo 

urbano residencial são poucas. A maioria das políticas públicas desenvolvidas no 

município de Guarapuava até o final dos anos 90 se preocupou com o assunto de 

maneira indireta, contemplando o tema dentro de uma política urbana em poucos 

artigos a exemplo da Lei no 8/1981 (cria o Conselho Municipal de Defesa do Meio 

Ambiente) e a Lei no 37/1986 (Zoneamento de uso e ocupação do solo do perímetro 

urbano). 

Somente com a criação da Associação dos Catadores de Papel de Guarapuava 

(ACPG) em 1995 e sua atuação na cidade com a coleta seletiva de maneia formal, as 

autoridades e a sociedade começaram a propor alternativas e cobrar medidas que 

melhorassem o sistema de coleta e destinação dos resíduos sólidos urbanos. Antes da 

fundação da ACPG a atividade de coleta de materiais recicláveis já era realizada pelos 

próprios catadores que fundaram a associação, porém de maneira informal e sem 

nenhum apoio da prefeitura municipal. 

Dessa maneira a questão passou a ser apreciada pelos poderes constituídos 

que incentivaram a criação de programas de incentivo à reciclagem e à coleta seletiva 

dentro do município de Guarapuava. A questão do gerenciamento do lixo urbano 

parece nesse momento adquirir visibilidade e interesse devido às mudanças da própria 

sociedade. 

Gostaríamos de destacar também a predominância de ação do poder executivo 

na proposição de políticas públicas ambientais em Guarapuava, configurando um 

modelo Incrementalista, ou seja, onde o governo não parte da estaca zero e sim opta 

por incrementar ou melhorar uma determinada política pública já existente.  
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No município de Guarapuava, grande parte das políticas públicas regulatórias, 

que envolvem “[...] burocracia, políticos e grupos de interesse [...]”, e constitutivas 

“[...] que lidam com procedimentos [...]” (SOUZA, 2006, p.28) se enquadram no 

modelo de política pública de processo incremental.  

Exemplos dessas políticas são as que instituíram os Planos Diretores Municipais 

(Leino 1101/2001, Lei Complementar no 016/2006 e Lei no 1882/2010) e também as 

que instituem os Zoneamentos de uso e ocupação do solo urbano (Leino 37/1986, Lei 

Complementar nº 02/91, Lei nº 1024/2001 e Lei nº 024/2008), complementando, 

melhorando ou adequando a legislação anterior a normas federais ou estaduais que 

regulamentam o assunto e às quais a legislação municipal é obrigada a respeitar e se 

enquadrar. 

 Temos ainda um longo caminho a percorrer no entendimento de como foram e 

estão sendo formuladas as políticas públicas ambientais em Guarapuava, mas 

consideramos de fundamental importância continuar a trilhar esse caminho na busca 

de uma compreensão socioambiental da história e almejando contribuir para o 

aprofundamento da democracia na política socioambiental. 

 Lembremo-nos: 

  

 A Terra é uma totalidade complexa física/biológica/antropológica, na 
qual a vida é uma emergência da história da Terra e o homem uma 
emergência da história da vida terrestre. A relação do homem com a 
natureza não pode ser concebida de forma redutora nem de forma 
separada. A humanidade é uma entidade planetária e biosférica. 
(MORIN, 1995, p.167) 

 

 Desta forma, encerramos com esta reflexão de Edgar Morin a respeito da 

reforma do pensamento, com o qual concordamos plenamente e com o qual 

esperamos poder contribuir.  
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O processo de escolha dos candidatos ao governo 
do Estado de Mato Grosso do Sul nas eleições de 
1982 
 

Wagner Cordeiro Chagas1 
 
 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

O processo eleitoral de 1982 aos governos estaduais constituiu-se num dos 

marcos da abertura política da Ditadura Militar para o regime democrático. Em Mato 

Grosso do Sul, este pleito representou o fim dos governos nomeados pelo regime 

autoritário e a primeira eleição do governador por meio do voto popular. O presente 

artigo pretende discutir como se deram as articulações partidárias que culminaram na 

escolha dos candidatos a governador do Estado por 4 partidos: PMDB, PDS, PDT e PT. 

Para isso recorremos a uma breve contextualização da situação política da 

unidade federativa criada em 1977 e a fase dos governos Harry Amorim (1979), 

Londres Machado (1979), Marcelo Miranda (1979-1980) e Pedro Pedrossian (1980-

1983). Em seguida perpassamos por uma pequena discussão sobre as estratégias do 

regime para a realização das eleições diretas aos governos estaduais em 1982.  

 

 

MATO GROSSO DO SUL: UM NOVO ENTE FEDERADO 

 

No dia 11 de outubro de 1977 nasceu o Estado de Mato Grosso do Sul por 

meio do desmembramento do estado de Mato Grosso. A nova Unidade da Federação 

foi criada de forma arbitrária, por meio da Lei Complementar nº 31, sancionada pelo 

                                                             
1 Mestrando em História pelo PPGH-UFGD e bolsista da CAPES. 
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presidente Ernesto Geisel. A idéia de divisão do antigo Mato Grosso era algo que vinha 

desde o final do século XIX, no entanto, o ideal não era compartilhado por todos os 

habitantes do estado, apenas uma pequena elite latifundiária ligada aos setores 

políticos era defensora dessa proposta. Na primeira metade do século XX, ocorreram 

algumas tentativas de se concretizar a proposta divisionista que, no entanto, não 

obteve êxito.  

Um ano após a criação do Estado de Mato Grosso do Sul, realizaram-se as 

primeiras eleições com vistas à formação do primeiro grupo de deputados estaduais, 

federais e senadores da nova unidade federativa. Na votação à Câmara dos Deputados, 

6 deputados federais foram eleitos. Tanto a ARENA, quanto o MDB elegeram três 

parlamentares cada um. Já para a Assembleia Legislativa, foram sufragados 18 

representantes, sendo que a sigla governista alcançou 11 cadeiras e a oposição 7 

assentos. Os primeiros deputados estaduais tiveram um papel relevante no estado, 

pois ficaram responsáveis por elaborar a primeira Constituição Estadual, aprovada em 

meados de 1979. 

Ao Senado Federal, a disputa pela única vaga aberta naquele pleito foi 

acirrada. 4 nomes concorreram ao cargo, sendo que despontaram o ex-governador de 

Mato Grosso uno, Pedro Pedrossian (ARENA) e o vereador por Campo Grande, Plínio 

Barbosa Martins (MDB). Numa apertada disputa Pedrossian se elegeu com 134.338 

votos, enquanto Plínio levou 130.652 votos. 

A partir dessa conjuntura, com a vitória de Pedrossian ao Senado, e a 

obtenção da maioria arenista na Assembleia Constituinte, o governo demonstrou um 

relativa força política nesse território recém criado. Todavia, é necessário ressaltar que 

os grupos oposicionistas ao regime de militar, alcançavam cada vez mais adeptos e 

espaços, o que de certa maneira deixava os articuladores políticos do regime 

apreensivos.   

Sob essas condições, é que se deu devido à falta de consenso entre os líderes 

arenistas sul-mato-grossenses, a indicação do primeiro governador de Mato Grosso do 

Sul, o engenheiro e diretor do Departamento Nacional de Obras e Saneamento 

(DNOS), oriundo do estado do Rio Grande do Sul, Harry Amorim Costa. 



171        VI Seminário de Pesquisa do PPGHS – XIII Semana de História – I Encontro 

                das Especializações em História da Universidade Estadual de Londrina 
  

Nesse governo, o estado enfim iniciava sua trajetória em busca da 

consolidação da tese do estado modelo, idéia defendida por aqueles que ergueram a 

bandeira divisionista e que acreditavam ser Mato Grosso do Sul uma referência para o 

Brasil naquele momento. 

 

 

DE 1979 A 1980: UM PERÍODO DE CRISES POLÍTICAS NO ESTADO 

 

A idealização do estado modelo2, defendida por alguns líderes políticos, 

praticamente, pode-se assim dizer, ficou apenas no papel, ou na mente daqueles que 

sonhavam com essa condição. Instalado solenemente no dia 1 de janeiro de 1979, 

empossados os secretários de Estado e o governador Harry Amorim (ARENA), a 

população sul-mato-grossense assistiu seis meses depois ao desfecho dessa primeira 

gestão governamental, pois em julho daquele ano Harry foi demitido da função. 

Em linhas gerais, o Governo Harry Amorim caracterizou-se por dar início ao 

funcionamento da máquina administrativa em Mato Grosso do Sul. Antes de ser 

empossado no cargo, Amorim Costa iniciou pelo interior do estado uma série de visitas 

a alguns municípios, no intuito de angariar apoio político para sua gestão. À frente do 

posto, Amorim se empenhou na estruturação administrativa do novo ente federado, 

como a criação de secretarias e repartições públicas. 

Não tardou e as críticas a Harry Amorim logo vieram. Na verdade desde a 

escolha deste personagem para ocupar o cargo máximo do Executivo estadual, seu 

nome já era motivo de discórdias entre as facções da ARENA, que aquela época era 

dividida entre os chamados ortodoxos, liderados pelo ex-governador de Mato Grosso 

indiviso, José Fragelli, os independentes, sob comando de Pedro Pedrossian, e os 

renovadores, uma corrente dissidente dos independentes, liderara pelo prefeito da 

Campo Grande, Levy Dias.  

                                                             
2
 A tese do Estado modelo consistia na idéia de que Mato Grosso do Sul ao nascer seria uma unidade 

federativa exemplar para o restante dos outros estados da federação. No entanto, conforme relata 
Bittar (2009), não foi o que se viu nos primeiros anos de administração do estado, quando em dois anos, 
três governadores se revezaram no poder numa constante instabilidade política arquitetada pelo então 
senador Pedro Pedrossian, que almejava desde a divisão o cargo de governador. 
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Após a demissão de Harry, enquanto os líderes políticos estaduais não 

apresentavam um nome, o deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa 

Londres Machado (ARENA) exerceu por algumas semanas o cargo de governador. 

Em fins de junho de 1979, o governo João Figueiredo nomeava o novo 

governador, o ex-prefeito de Campo Grande, Marcelo Miranda Soares (ARENA). Mas o 

governo deste também não seria estável, em pouco mais de 1 ano à frente do 

Executivo estadual, Marcelo foi demitido pelo governo central. Em seu lugar assumiu 

Pedro Pedrossian, que desde a criação do estado já se articulava para se tornar o 

primeiro governador. 

Conforme Bittar, o senador Pedro Pedrossian havia sido um dos principais 

protagonistas das manobras palacianas feitas para a deposição de Harry Amorim. No 

caso de Marcelo Miranda, observou-se a utilização de algumas articulações de 

Pedrossian, desta vez no sentido de tornar o governo submisso às suas ordens. 

Neste contexto, o governo João Figueiredo, preocupado com o constante 

crescimento das forças políticas oposicionistas ao regime, resolveu nomear Pedrossian 

como novo chefe do Executivo sul-mato-grossense, apoiado na tese de que este seria o 

nome capaz de impossibilitar a vitória da oposição nas eleições diretas para 

governadores estaduais marcadas para o ano de 1982.  

O Governo Pedrossian (1980-1983) caracterizou-se, em termos políticos, por 

encerrar um ciclo de governos estaduais impostos pela Presidência da República, sem 

ouvir as decisões do povo a esse respeito. Foi nessa gestão que, em 1982, Mato Grosso 

do Sul elegeu pela via direta o seu primeiro governador, o candidato das oposições 

Wilson Barbosa Martins (PMDB) apoiado por elementos diversificados, desde antigos 

políticos da ARENA a lideranças do Partido Comunista Brasileiro (PCB), que naquela 

época se encontrava na ilegalidade. 

 

 
AS ESTRATÉGIAS DO REGIME MILITAR PARA GARANTIR SUSTENTAÇÃO POLÍTICA POR 
MEIO DAS ELEIÇÕES DIRETAS AOS GOVERNOS ESTADUAIS 
 

É preciso destacar, antes de se discorrer a respeito do pleito eleitoral direto 

de 1982 nos estados brasileiros, os tramites de importantes leis aprovadas pelo 
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Congresso Nacional e pela Presidência da República no decorrer da abertura 

democrática, entre os anos de 1979 e 1980. Foram eles: Lei da Anistia, de 1979; 

Reforma Partidária, também de 1979; Emenda Constitucional Anísio de Souza, de 4 de 

setembro de 1980 e a Emenda Constitucional nº 15, de 19 de novembro de 1980. 

A lei nº 6683, de 28 de agosto de 1979, conhecida como Lei da Anistia, 

permitiu a supressão de condenações feitas a lideranças políticas que foram 

consideradas subversivas pelo regime ditatorial. Por meio da adoção desta lei no país, 

inúmeros líderes que haviam se exilado no exterior como forma de se proteger da 

perseguição política retornaram ao Brasil. 

A reforma eleitoral, desencadeada a partir da Lei Orgânica dos Partidos, 

permitiu, em conformidade com Rogério Schmitt (2005), o nascimento dos seguintes 

partidos políticos: PP, PDT, PT, PMDB (em substituição ao MDB), PDS (sigla que passou 

a representar a extinta ARENA) e PTB (reorganizada por Ivete Vargas, sobrinha do ex-

presidente Getúlio Vargas, um dos fundadores do Partido Trabalhista Brasileiro).  

Quanto à Emenda Anísio de Souza, esta alterava, por meio de adiamento para 

o ano de 1982, a realização das eleições municipais marcadas para ocorrer no ano de 

1980. Isto levou a coincidência de mandatos entre governadores e prefeitos. Assim, o 

pleito de 1982 foi marcado por uma singularidade, pois os cargos em disputa 

abarcavam vereador, prefeito, deputado estadual, deputado federal, senador e 

governador. 

Por último, o Congresso Nacional aprovou em fins de 1980 a Emenda 

Constitucional nº 15 que restabeleceu as eleições diretas para governadores e 

senadores. David Fleischer demonstra como as eleições 1982 foram arquitetadas pelo 

governo João Figueiredo, para limitar o crescimento das legendas de oposição: 

 
Durante 1981, o PDS sofreu uma erosão gradual, especialmente 
entre elementos da ex-Arena, chegando à cifra de maioria absoluta 
mínima de 211 deputados, enquanto o MDB crescia. A estratégia 
golberiana para as próximas eleições era o PDS estabelecer alianças 
eleitorais com o PP, PDT ou PTB em certos Estados, e em outros 
aguardar a divisão do voto oposicionista que talvez deixasse o PDS 
vencer com uma maioria simples.. Reforçado por programas 
econômicos e de obras públicas “populistas” em 1982, este plano 
esperava atenuar a maré oposicionista, deixando o governo numa 
posição razoável com diversas alternativas para negociações políticas 
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na condução da fase final da “abertura” em 1983 e 1984. Porém, a 
demissão abrupta do general Golbery em agosto de 1981 marcou 
mudanças neste cenário. Durante a ausência do presidente 
Figueiredo (licença médica de 60 dias), a oposição, fortalecida com 
10 votos do PDS, derrotou uma parte do Pacote sem expressão que 
teria estendido a sublegenda às eleições diretas para governador em 
1982. Após o retorno do presidente em novembro, as últimas 
pesquisas de opinião eleitoral do SNI demonstravam que, apesar da 
coincidência das eleições federais, estaduais e municipais em 1982, a 
cotação do PDS nos Estados caía a cada mês. Mais uma vez os 
engenheiros políticos foram convocados para “mudar as regras do 
jogo”. O resultado foi o Pacote de Novembro (1981), que foi 
aprovado por decurso de prazo em janeiro de 1982. As modificações 
incluem o “voto vinculado” e a proibição de coligações eleitorais, mas 
curiosamente não adotaram a sublegenda para o cargo de 
governador (1988: 77 e 79). 

 

Em outra análise Ronaldo Couto, menciona por sua vez, um novo pacote, 

conhecido como Pacote de Maio, onde destaca: 

 
O pleito de 1982 foi realizado com as novas regras eleitorais. A 
ditadura teimava em complicar a vida dos partidos de oposição. A 
nova legislação foi forjada no famoso Pacote de Maio, alguns meses 
antes do pleito, e entre outras coisas reabriu as filiações partidárias 
para que o PDS pudesse receber alguns deputados, flexibilizou a 
legislação para que os partidos menores disputassem o pleito, nesse 
caso, com medo de que os pequenos partidos se fundissem com o 
PMDB. Também ampliou o número de deputados, criou o Estado de 
Rondônia, aumentou de quatro para seis anos o mandato do 
presidente da República e alterou o número de delegados ao Colégio 
Eleitoral (COUTO, 1999: 308-309 apud SILVA E OLIVEIRA, 2006: 77).  

 

Desta forma é possível realizar algumas discussões a respeito dos métodos 

utilizados pelo governo militar para tornar ainda mais lento o processo de abertura 

política. Primeiro como destaca o cientista político David Fleischer, algumas das 

estratégias idealizadas pelo ministro-chefe do Gabinete Civil do governo Figueiredo, 

Golbery do Couto e Silva, podem ser consideradas difíceis de serem colocadas em 

prática naquele momento de ebulição da luta pela liberdade democrática, 

possivelmente a idéia de alianças com partidos de oposição em alguns estados seria 

impraticável. Por outro lado, em relação aos novos partidos lançarem candidaturas 

próprias, como também enfatiza Silva e Oliveira (2006), essa estratégia possibilitaria de 
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certa forma algumas vantagens ao PDS, pois os votos da oposição estariam divididos 

entre diversos candidatos, e não se concentrariam apenas nos nomes do PMDB. 

Ao não permitir coligações partidárias, as agremiações para terem o direito de 

lançarem candidatos nos estados foram obrigadas a lançar chapas completas. Por seu 

turno, o chamado voto vinculado obrigava que o eleitor votasse em candidatos do 

mesmo partido político, caso contrário, seu voto seria anulado, outro meio de permitir 

que os votos dados aos candidatos governistas pudessem ser ampliados, já que o 

votante deveria escolher o governador, os deputados federais e estaduais, senadores, 

prefeitos e vereadores da mesma legenda. 

 

  

A VOLTA DAS ELEIÇÕES DIRETAS AOS GOVERNOS ESTADUAIS EM 1982: ALGUMAS 
DERROTAS DAS ESTRATÉGIAS GOVERNISTAS E MAIS UM RUMO À 
REDEMOCRATIZAÇÃO BRASILEIRA 

 

Em todo Brasil o clima eleitoral era eufórico, haja vista que desde 1966 a 

população estava impedida de escolher o governador por determinação do Ato 

Institucional n 2 (AI-2) decretado pelo presidente marechal Castelo Branco. Voltar a 

exercer o direito de escolha de seus governantes, sem dúvida era algo que muitos 

cidadãos defensores dos princípios democráticos mais esperavam. 

Apesar de estar sistematizada por ordens governamentais, por meio dos 

“pacotes de reformas” ocorridos no início do processo, o pleito ocorreu, pelo menos 

nas grandes cidades, num clima de liberdade de expressão e a propagação dos ideias 

defendidos pelos candidatos. Como destaca Maria Moreira Alves (1989), o nível de 

disputa da campanha propiciou um debate muito acirrado entre as partes que 

disputavam os diversos cargos, entre governo e oposição. Tudo isso propagado por 

intermédio dos meios de comunicação: 

 

Já em maio de 1982 realizavam-se no rádio e na televisão 
importantes debates entre candidatos a todos os cargos, 
particularmente para o Senado e os governos dos Estados. Programas 
partidários e soluções políticas alternativas para problemas sociais e 
econômicos foram debatidos e confrontados, num processo crucial 
para a educação crítica do eleitorado. Pela primeira vez desde 1974, 
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tantas questões de importância nacional e local eram abertamente 
discutidas pela televisão, apresentando os representantes de vários 
partidos de oposição seus pontos de vista alternativos em debates 
com candidatos governamentais (ALVES, 1989: 385).  

 
No decorrer da campanha, o partido governista e seus aliados utilizavam-se 

de estratégias e se aproveitavam de variadas situações para conquistar os eleitores. 

Além da propaganda no rádio e televisão, o PDS distribuía uma série de benefícios que 

iam desde facilitações para liberações de verbas públicas à compra de votos. 

Por outro lado, a oposição, cujo partido de maior expressão era o PMDB, 

tentava convencer o eleitorado ao “voto útil”, que, nas palavras de Alves (1989), “seria 

aquele dado não necessariamente ao melhor partido de oposição, mas ao que mais 

provavelmente seria capaz de fazer frente ao PDS e conquistar o poder”. 

No que tange aos outros partidos oposicionistas, Alves relata: 

 
O PDT promoveu intensa campanha, sobretudo nos Estados do Rio 
de Janeiro e do Rio Grande do Sul. O PTB tinha forte penetração 
política em São Paulo, com a candidatura do ex-Presidente Jânio 
Quadros a governador, e no Rio de Janeiro, onde absorveu a 
influência do lacerdismo. O PT fez campanha de caráter nacional, 
concentrando-se em questões como salários, saúde, educação, 
educação, habitação e direitos de organização para a população 
trabalhadora (Idem: 283).  

 

Apesar de todas as estratégias do governo em garantir o maior número de 

aliados possível, a população brasileira demonstrou por meio do pleito sua indignação 

e repúdio ao regime militar em vários estados da federação. No total o PDS conseguiu 

vitórias em 12 estados, Maranhão, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, 

Piauí, Alagoas, Sergipe, Bahia, Mato Grosso, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. O 

PMDB, de forma surpreendente elegeu 9 governadores: São Paulo, Minas Gerais, 

Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Paraná, Goiás, Pará, Amazonas e Acre. O Rio de 

Janeiro elegeu Leonel Brizola, do PDT. 

 

 

A ESCOLHA DOS CANDIDATOS AO GOVERNO DO ESTADO 
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a) O CANDIDATO DO GOVERNADOR PEDRO PEDROSSIAN: JOSÉ ELIAS MOREIRA 
(PDS) 

 

Aliado ao governo militar de João Batista Figueiredo, Pedrossian se organizava 

desde 1981 para construir dentro do Partido Democrático Social (PDS) um nome que 

tivesse a capacidade de eleger-se governador e manter o estado como um dos 

alinhados ao regime. Assim, diversos nomes, inclusive o de Pedrossian, por meio de 

manifestações de alguns prefeitos liderados pelo prefeito Prata Braga, de Maracaju, 

vieram à tona, divulgados pela imprensa, como o possível candidato. Os outros nomes 

eram: Levy Dias, então prefeito de Campo Grande, Paulo Fagundes, presidente da 

Empresa Energética de Mato Grosso do Sul (ENERSUL), Valdomiro Gonçalves, 

deputado estadual, e José Elias Moreira, então prefeito de Dourados, a segunda maior 

cidade do estado. 

Para entendermos essa mobilização de nomes é preciso entender o processo 

que vinha ocorrendo desde fins de 1981. Em outubro daquele ano o prefeito da 

capital, Levy Dias, divulgava a possibilidade de Pedrossian ser o candidato ao governo 

nas eleições que se avizinhavam, no entanto, não foi o que aconteceu. 

Em pronunciamento no dia 8 de fevereiro de 1982, período em que a 

campanha ainda estava em fase de preparação, Pedro declarou a idéia de lançar o 

técnico Paulo de Almeida Fagundes, presidente da ENERSUL – um desconhecido da 

população, de acordo com a imprensa campo-grandense - fato este que provocou 

muitos descontentamentos por parte de alguns parlamentares pedessistas. Como 

conseqüência disto, 10 dos 18 deputados estaduais abriram dissidência dentro do PDS, 

diminuindo a base de sustentação à gestão Pedrossian, por considerarem aquele nome 

uma imposição do governador. O nome preferido por boa parte dos pedessistas era o 

de Levy Dias. 

Por outro lado, outros aliados políticos do governador tratavam o fato da 

indicação de Fagundes como sendo um “balão de ensaio”, ou seja, apenas um teste 

para, no futuro, poder apresentar o verdadeiro candidato no momento certo. 

O ato de demissão de Levy da prefeitura de Campo Grande desencadeou a 

partir de abril a posição dos dissidentes por apoiarem Levy a governador na convenção 

do PDS. Em fins daquele mês um novo nome foi lançado, desta vez o líder do Executivo 
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na Assembleia Legislativa, deputado Valdomiro Gonçalves, seria o nome do grupo 

pedrossianista levado à convenção para uma possível disputa com Levy, em 

substituição a Paulo Fagundes. 

Nesse momento somente o PDS ainda não havia definido seu nome de 

consenso, enquanto isso, os partidos de oposição já estavam com os candidatos 

definidos para a disputa: pelo PDT, Wilson Fadul, do PT, Antônio Carlos de Oliveira, e 

pelo PMDB, Wilson Barbosa Martins. 

Para surpresa de boa parte dos pedessistas, no início de maio, Pedrossian 

anunciou, outro vez de modo arbitrário, o nome de José Elias Moreira, até então 

cotado para disputar uma vaga no Senado, como seu candidato ao governo do Estado. 

Pessoa pouco conhecida no restante de Mato Grosso do Sul, Zé Elias concorreu com 

Levy e acabou por ser o escolhido na convenção estadual do partido. Iniciava-se a 

corrida governista para dar continuidade à gestão imposta por meio das articulações 

autoritárias dos governos Figueiredo e Pedrossian. 

                                 

b) WILSON BARBOSA MARTINS (PMDB) 

 

O Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB), originário do antigo 

Movimento Democrático Brasileiro (MDB), constituía-se na maior força de oposição ao 

regime ditatorial que vigorava no País desde 1964. Em Mato Grosso do Sul, o MDB 

nasceu no ano de 1966, portanto, ainda no Mato Grosso indiviso. Em conformidade 

com Eronildo Barbosa e Tito Carlos, a gênese do partido ocorreu da seguinte maneira: 

 

[...] O MDB, começou a se formar nos primeiros dias de abril de 1966, 
em Campo Grande, como parte da estratégia adotada pela direção 
nacional [...] O MDB começou pelas mãos de dois importantes 
políticos: Vicente Bezerra Neto e Wilson Barbosa Martins (2006: 30). 

 

No ano da fundação, o MDB conquistou a prefeitura de Campo Grande, com 

Plínio Barbosa Martins, irmão de Wilson Martins, além de formar uma consolidada 

bancada de vereadores. Em outros municípios de pequeno porte, o partido elegeu 62 

vereadores e os prefeitos de Três Lagoas, Rochedo e Guia Lopes da Laguna. 

À Assembleia Legislativa, foram sufragados 6 deputados estaduais. Como 

representantes na Câmara dos Deputados, foram eleitos Wilson Barbosa Martins e 
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José Feliciano. Nas eleições de 1978, 6 deputados federais foram eleitos. Para o 

Legislativo estadual a sigla alcançou 7 cadeiras. 

 Diante da aproximação das eleições diretas de 1982 o PMDB iniciava suas 

articulações para lançar os candidatos, principalmente o nome que concorreria ao 

Palácio do Prosa. 

O nome que se discutia inicialmente não era o de Wilson Martins, e sim o de 

seu irmão Plínio Barbosa. Contudo, por motivos pessoais, Plínio desistiu da 

candidatura e passou a apoiar seu irmão Wilson. À vaga de vice-governador o 

escolhido foi o ex-prefeito de Três Lagoas, e então deputado estadual Ramez Tebet, 

que naquele momento era deputado estadual recém saído dos quadros da 

ARENA/PDS, por meio de negociações que envolviam lideranças que há pouco haviam 

deixado o grupo do governador Pedrossian e se filiado ao Partido Popular (PP). 

 

c)  WILSON FADUL (PDT) 

 

Pelo Partido Democrático Trabalhista (PDT), sigla fundada pelo getulista 

Leonel de Moura Brizola, ex-governador do Rio Grande do Sul e petebista histórico, o 

nome que concorreu foi o de Wilson Fadul, médico campo-grandense, que se 

encontrava afastado da vida política, mas que no passado havia atuado em 

importantes cargos, como o de ministro da Saúde da gestão João Goulart, entre os 

anos de 1963 e 1964. 

A candidatura de Fadul foi amplamente apoiada por Brizola, que concorria ao 

governo carioca. Na verdade tratava-se de um meio encontrado pelos líderes da nova 

legenda para expandir os ideias trabalhistas defendidos pelo PDT. 

 

d) ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA (PT) 

 

O Partido dos Trabalhadores (PT), nascido nos meios operários do novo 

sindicalismo da região do ABC paulista, tem uma formação diferenciada das outras 

siglas que se posicionavam pelas ideologias de esquerda. Sobre isso Amaral relata: 
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O Partido dos Trabalhadores (PT), desde que foi fundado, em 1979, 
chamou a atenção de pesquisadores, cientistas sociais e políticos 
para a sua especificidade na história política brasileira: a de ser um 
partido político criado pelas “bases”. Trata-se de uma agremiação 
formada por intelectuais de esquerda, trabalhadores, sindicalistas e 
setores da Igreja Católica progressista (2003: 13). 

 

No estado de Mato Grosso do Sul a agremiação é constituída por estudantes 

da FUCMAT (atual UCDB) e da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), 

além de sindicalistas e representantes da Igreja Católica. 

Diferente, por exemplo, do PDT, que adotava a postura trabalhista, numa 

versão mais alinhada com o velho trabalhismo da Era Vargas.  

Assim, foi lançado o nome de Antônio Carlos de Oliveira, jovem deputado 

federal eleito em 1978 pelo MDB com uma expressiva votação, principalmente no 

meio estudantil e sindical, com mais de 39 mil votos. Pouco tempo depois, Antônio 

Carlos ajudou a fundar o PT a nível nacional, vindo a se tornar então o primeiro 

candidato a governador pela legenda em Mato Grosso do Sul. 

 

        

José Elias (PDS), Wilson Fadul (PDT), Antônio Carlos (PT) e Wilson Martins (PMDB). 
Correio do Estado, Campo Grande, 15 nov. 1982. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Pôde-se observar que as escolhas dos candidatos representaram momentos 

de grandes articulações políticas, o que demonstra o retorno de uma maior liberdade 

no interior das legendas, contudo, como foi o caso do PDS com a candidatura de José 

Elias ficou visível a força da decisão final do então governador Pedrossian. As análises 

feitas aqui deixam clara a necessidade de se aprofundar ainda mais sobre este tema 

que está sobre construção neste início de curso de mestrado. Novas fontes serão 

necessárias para se compreender melhor como se deram tais manobras políticas. 
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As mulheres no sistema patriarcal do Brasil do 
século XIX 
 

Bethânia Cristina Gaffo1 

 
 

O romance de Cornélio Penna apresenta o jogo de forças entre dominantes e 

dominados no sistema patriarcal. Para isto, o autor nos coloca frente ao drama vivido 

pelos personagens que sucumbem diante da morte de uma criança, e eram sufocados 

por um sistema de relações baseado na obediência às inúmeras regras de convivência 

e às ordens provenientes do senhor. A narrativa de Penna é conduzida a partir do olhar 

de várias mulheres que habitavam a fazenda do Grotão. Cada qual envolvida em seus 

afazeres e obrigações representa a figura da mulher que estava condicionada à 

imagem do homem. Se no primeiro momento cabia à figura feminina o papel de 

obediência, nas páginas finais do livro vemos os papéis se inverterem e a ordem ser 

rompida por uma mulher que, por eventualidades do destino, toma para si o direito de 

governar.  

 Com isto podemos refletir acerca das inúmeras funções que a mulher exercia 

na sociedade patriarcal, bem como as posições sociais, seja por laços sanguíneos ou 

pela cor da pele, as influências comportamentais sobre as crianças e também como o 

feminino se sobrepunha, como esta mulher respondia, ou sobrevivia aos laços rígidos 

do patriarcalismo. 

 

Dependendo unicamente de sua ‘beleza física e riqueza’, as 
mulheres eram consideradas inferiores aos homens. As jovens 
aprendiam a cortar, costurar, bordar, fazer renda, preparar bolos e 
doces e supervisionar as cozinheiras, arrumadeiras, copeiros e 
costureiras da fazenda. Algumas aprendiam a assinar o nome e a 
cuidar das contas da casa (STEIN, 1990, P. 188). 
 

No romance o feminino está dividido por dois grandes grupos: de um lado, as 

mulheres brancas, entre elas Mariana a esposa do Comendador e mãe de seus filhos, a 

menina morta que falecera ainda criança, Carlota a filha mais velha, e as agregadas 

                                                             
1 Mestranda em História Social pela Universidade Estadual de Londrina. 
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que consistiam nas parentas pobres do senhor ou de Dona Mariana e que foram 

acolhidas por não terem onde morar, entre elas, Dona Virgínia a governanta da casa, 

Dona Frau, Dona Rola, Dona Inacinha, Dona Maria Violante, Senhora Luiza e Celestina. 

No segundo grande grupo de mulheres estão as negras escravas que se dividiam entre 

mucamas, cozinheiras, lavadeiras e as que trabalhavam nas plantações. 

Dona Mariana era a matriarca. Por ser esposa do proprietário da fazenda, todos 

os empregados e agregados lhe deviam obediência, apesar de não apreciar o modo 

soberano como ela se portava. “O negro, vestido de surtum alvadio2, estava furioso 

com o trabalho dado pelos animais e ainda com a agravante de saber que todos os 

seus sacrifícios eram para aquela dona impertinente, a qual nunca o saudava sequer 

com um ‘para sempre seja louvado’” (PENNA, 1970, p. 6). 

Enterrada em seu luto, Mariana não se relacionava com as demais mulheres da 

fazenda. Estava sempre envolta em sua solidão, trancada no silêncio de seu quarto. 

Raramente se sentava à mesa para fazer suas refeições, ela sempre o fazia em seus 

aposentos. Sua ausência é decorrente de sua insubmissão ao presente e frente à 

vigilância de seu marido, o senhor absoluto do Grotão. “Enquanto os olhos do 

Comendador nada deixam escapar, o olhar de Mariana é altivo e ausente ou revela o 

‘terror glacial’ que a domina. Mariana se ausenta porque tem no marido menos um 

companheiro que um contendor” (LIMA, 2005, p. 143). Com isto, é possível perceber a 

falta de romantismo e sexualidade presente na obra corneliana, uma vez que o 

casamento tinha como objetivo principal os herdeiros, e a mulher era vista por seu 

marido apenas como aquela que daria à luz a seus filhos. 

A personagem principal da narrativa de Penna é Carlota, a filha mais velha do 

Comendador que volta a habitar o Grotão após a morte de sua irmã mais nova. 

Quando retorna ao Grotão, Carlota se vê diante de um impasse. Seu pai havia lhe 

arrumado casamento. “_ Pois bem... – pareceu hesitar e sua respiração era difícil – 

creio não ter podido explicar por escrito o que devia dizer-lhe, porque você está moça, 

e já foi pedida em casamento. Em breve será uma senhora, e nos deixará...” (PENNA, 

1970, p. 233). 

                                                             
2
 Surtum era uma espécie de jaleco de baeta, ou seja, feito de tecido de lã grosseiro, e alvadio significa 

que este jaleco era quase branco ou esbranquiçado. 
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Ao presenciar uma cena em que seu noivo maltrata os escravos, Carlota 

assume atitude de repulsa em relação a ele, sentimento que a ajudará a tomar a 

decisão de se negar ao matrimônio. Inicialmente, submissa à vontade de seu pai, ela 

aceita seu noivo, porém o patriarca a deixa sozinha no Grotão e vai à Corte a fim de 

resolver alguns negócios da fazenda. Ao se ver abandonada por sua mãe, que fugira, e 

por seu pai, Carlota é embebida por um sentimento de solidão e de revolta contra o 

comportamento do rapaz e se recusa ao matrimônio imposto. 

Não aceitando a imposição do patriarca, ela se coloca contra a sua autoridade 

negando o casamento arranjado, e consequentemente à ordem social vigente. Desta 

maneira, Carlota estaria se “libertando do sagrado masculino” (LIMA, 2005, p. 148). 

Optar pelo matrimônio seria uma maneira de prosseguir vivendo os dias sombrios com 

os quais se deparou quando retornou ao seu lar. Com isto, Carlota rompe não só com a 

autoridade patriarcal, mas também com o mundo de costumes em que estava imersa a 

fazenda. 

Prosseguir nas ações de costumes que já estavam sendo praticadas há anos na 

fazenda significava não só se submeter ao sistema patriarcal, mas sim reforçá-lo 

enquanto unidade dominadora e irreversível. Seu pai é vitimado por uma 

enfermidade, que o leva à morte. Assim Carlota, a única herdeira que restou 

“prossegue na conduta de uma sucessora pelo avesso” (LIMA, 2005, p. 163), tornando-

se herdeira universal e efetiva proprietária do Grotão. 

O terror do poder a instiga, a leva a decisões extremas. Após receber as notícias 

da Corte sobre as novas leis da escravatura, Carlota, que sempre se colocara contra o 

regime de escravidão dos negros, alforria os escravos antes da abolição.  

 

Um dia, sem nada que fizesse prever qualquer coisa de novo, os 
escravos receberam à noite, das mãos dos feitores irritados, suas 
cartas de alforria, e voltaram para as senzalas, atônitos, sem 
saberem explicar a si próprios o terem passado de sua miserável 
condição de escravos para a de homens livres, assim de repente, 
sem cerimonial algum (PENNA, 1970, p. 445). 
 

Com esta medida, Carlota leva a fazenda à sua decadência e 

consequentemente à sua ruína. Fora abandonada pelos convivas, que um a um 

partiram do Grotão, deixando a menina na mais completa solidão. Sem contingente de 
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trabalhadores, não havia produção ou dar continuidade ao que seus antepassados 

construíram.  

As demais mulheres que habitavam a casa-grande consistiam nas agregadas. 

Estas eram as parentas pobres que por um motivo ou outro haviam perdido seus bens 

e seus parentes mais próximos, como pais ou irmãos, e foram acolhidas pelo 

Comendador. 

Nas horas em que não estavam fazendo as suas orações ou suas refeições, 

dedicavam-se aos bordados, que os faziam acompanhadas de suas mucamas, as 

escravas negras. 

 

As senhoras trariam os seus bordados finos, os lenços para neles 
serem abertas as bainhas de olho ou pregadas as rendas finíssimas 
vindas de Bruxelas ou Malinês e as negras já estavam sentadas em 
seus bancos abertos em ângulo, tendo no regaço as almofadas onde 
os bilros3 dançavam àgilmente (PENNA, 1970, p. 47). 
 

As escravas eram divididas entre as de dentro e as de fora. Entre as escravas de 

dentro haviam as cozinheiras, as mucamas, as lavadeiras, as faxineiras e as amas-de-

leite. Cada qual exercia a sua função sem que uma interferisse no trabalho da outra. A 

escrava encarregada de cozinhar não poderia exercer a função de limpar a casa, ou de 

lavar a roupa, por exemplo. “As senhoras sabiam que não podiam mandar uma 

cozinheira realizar outras tarefas domésticas. Lavadeiras ou babás escravas recusavam-

se a lavar o chão ou o faziam de maneira relaxada, manchando paredes e cortinas” 

(STEIN, 1990, p. 175). Às mucamas cabia a função de servir às senhoras auxiliando-as a 

se vestirem, escovar os cabelos, tomar banho e as acompanhavam quando precisavam 

sair ou quando se dedicavam aos bordados e costuras. 

 

Na casa, as mulheres mais jovens e tias solteironas, costuravam e 
bordavam e preparavam guloseimas para dias festivos, enquanto a 
dona da casa assumia mão firme na direção dos afazeres. 
Geralmente, uma sinhá ativa carregava as chaves das despensas, 
que eram abertas duas vezes por dia com o intuito de repartir 
mantimentos para as principais refeições domésticas, e dos armários 
de roupas de cama e mesa, louça e prataria. Sob sua direção, as 
escravas faziam as camas, arrumavam, varriam e espanavam a 

                                                             
3
 Bilros eram pequenos utensílios semelhantes a um fuso, poderiam ser de madeira ou de metal e eram 

utilizados para fazer rendas ou arranjos no cabelo.  
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poeira, enquanto as babás cuidavam das crianças menores e as 
amas-de-leite amamentavam bebês aos gritos (STEIN, 1990, p. 203). 
 

No sistema patriarcal, muitas escravas amamentavam os filhos dos senhores e 

se encarregavam de cuidar deles junto dos seus. Nesta fase, brancos e negros eram 

criados juntos, talvez a única fase de suas vidas que obtinham o mesmo tratamento. 

Na criação, as crianças recebiam influência direta no comportamento, na fala e 

também nos hábitos alimentares. A criança desenvolvia afeto pela ama e passava a 

chamá-la de mãe preta. 

 

A figura boa da ama negra que, nos tempos patriarcais, criava o 
menino lhe dando de mamar, que lhe embalava a rede ou o berço, 
que lhe ensinava as primeiras palavras de português errado, o 
primeiro ‘padre-nosso’, a primeira ‘ave-maria’, o primeiro ‘vôte!’ ou 
‘oxente’, que lhe dava na boca o primeiro pirão com carne e ‘molho 
de ferrugem’, ela própria amolengando a comida – outros vultos de 
negro se sucediam na vida de brasileiro de outrora (FREYRE, 1998, p. 
335). 
 

Para Gilberto Freyre é na fala que os pequenos receberam a maior influência da 

ama-de-leite. 

 

A ama negra fez muitas vezes com as palavras o mesmo que com a 
comida: machucou-as, tirou-lhes as espinhas, os ossos, as durezas, 
só deixando para a boca do menino branco as sílabas moles. [...] 
Amolecimento que se deu em grande parte pela ação da ama negra 
junto à criança; do escravo preto junto ao filho do senhor branco. Os 
nomes próprios foram dos que mais se amaciaram, perdendo a 
solenidade, dissolvendo-se deliciosamente na boca dos escravos 
(FREYRE, 1998, p. 331). 
 

Em outros casos o senhor se aproveitava das amas-de-leite de sua fazenda para 

um comércio lucrativo, alugando-as a quem necessitasse. “O aluguel das amas-de-leite 

representava uma atividade econômica importante nas cidades” (ALENCASTRO, 1997, 

p. 63). “Igualmente freqüentes eram os anúncios do tipo: ‘Aluga-se uma rapariga para 

ama-de-leite, moça e sadia” (STEIN, 1990, p. 105). 

 

Os anos de infância, meninice e início da adolescência na fazenda 
eram iguais para os filhos dos fazendeiros e de seus escravos. As 
parteiras negras atendiam suas senhoras no parto, e estas 
retribuíam; ‘tias’ negras amamentavam seus próprios filhos e os de 
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suas senhoras e tomavam conta dos bebês assim que começavam a 
engatinhar, a falar e andar. A constante atenção carinhosa da 
escrava nutria nos filhos dos fazendeiros a imagem da ‘Mãe Preta’, 
que muitos carregavam pelo resto da vida (STEIN, 1990, p. 185). 
 

As diferenciações começavam cedo. Ao atingir os 10 ou 12 anos de idade os 

meninos negros começavam a trabalhar nos eitos, enquanto que os filhos dos 

fazendeiros passavam a freqüentar as escolas, ou internatos localizados no centro 

urbano mais próximo. 

 

O programa de estudos destinados às meninas era bem diferente do 
dirigido aos meninos, e mesmo nas matérias comuns, ministradas 
separadamente, o aprendizado delas limitava-se ao mínimo, de 
forma ligeira, leve. Só as que mais tarde seriam destinadas ao 
convento aprendiam latim e música; as demais restringiam-se ao 
que interessava ao funcionamento do futuro lar: ler, escrever, 
contar, coser e bordar (ARAÚJO, 1997, p. 50). 

 

No romance, Carlota é enviada à Corte para estudar. Este fato revela que o 

romance trata de uma fazenda do fim do século XIX, momento em que houve abertura 

maior dos costumes, e alguns fazendeiros passaram a permitir que suas filhas 

aprendessem mais do que bordar e costurar.   

 

Na segunda metade do século XIX, tornou-se mais comum os 
fazendeiros permitirem que suas filhas aprendessem a ler, escrever, 
tocar piano e falar francês, embora alguns fazendeiros fizessem 
pouco dessas inovações sob o pretexto de que suas filhas tivessem 
poucas oportunidades de utilizar esses conhecimentos (STEIN, 1990, 
p. 188). 

 

As meninas estavam sob constante vigilância, “durante o dia, a moça ou 

menina branca estava sempre sob as vistas de pessoa mais velha ou da mucama de 

confiança” (FREYRE, 1998, p. 339). Mesmo quando dormiam, seus aposentos 

geralmente se localizavam no centro, rodeados pelos aposentos dos adultos. “Mais 

uma prisão do que aposento de gente livre. Espécie de quarto de doente grave que 

precisasse da vigília de todos” (FREYRE, 1998, p. 339). 

Logo cedo os pais começavam a arranjar os casamentos, principalmente para as 

meninas que deveriam se casar muito jovens, geralmente aos 12 anos elas já eram 

consideradas maiores para se casar. “A influência paterna e considerações políticas e 
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econômicas conspiravam para produzir uma alta proporção de casamentos 

endogâmicos entre primos, casamentos extremamente controlados das filhas com 

sócios comerciais ou com subordinados do pai” (KUZNESOFF, 1989, p. 45). “Podia ser 

com um homem bem mais velho, de trinta, sessenta e até setenta anos. Agora seu 

senhor passava a ser o marido” (ARAÚJO, 1997, p. 51). 

No caso do romance, Carlota possuiu o privilégio de estudar para que depois, 

um pouco mais velha, seu pai manifestasse o desejo de lhe arrumar casamento. Talvez 

por não ter crescido na fazenda e sim na Corte, onde a modernidade chegava mais 

cedo, Carlota possuiu forças para impor a sua vontade negando o matrimônio e 

rompendo com a ordem de seu pai. Os estudos e a vida longe do ambiente familiar 

podem ter levado Carlota a desenvolver certa autonomia e deixar para trás os laços de 

obediência e submissão da casa de seus pais. 

As mulheres casadas eram criadas para ser passivas, obedecer às vontades e 

ordens de seus maridos, cuidar da educação dos filhos, dos criados da casa e também 

da educação das filhas no período da adolescência (FREYRE, 1990, p. 186). 

No que concerne às escravas de fora, estas desempenhavam as funções de 

cultivar a horta que servia para a alimentação, ou então trabalhar nos eitos, na 

colheita e no plantio do café. “Cultivavam gêneros alimentícios em seus pedaços de 

terra para vender, dessa maneira, algumas, às vezes ajudadas por estranhos, 

compravam a liberdade” (FREYRE, 1998, p. 187). Dessas últimas, muitas eram 

costureiras. As que trabalhavam nos eitos levavam consigo as crianças e as mantinham 

sob sua vigilância. “As mães carregavam crianças de peito em pequenas cestas tecidas 

(jacás) às costas ou carregavam-nas montadas numa de suas ancas” (FREYRE, 1998, p. 

198). 

Os castigos empreendidos contra os negros eram também aplicados com a 

mesma brutalidade nas escravas mulheres.  

 

O feitor com uma praga gritou-lhes qualquer coisa que não 
entenderam. Entretanto já conheciam o que era, puseram-se todas 
no meio da grande quadra, elas mesmas desprenderam as pesadas 
camisas que lhe cobriam os bustos de formas opulentas e 
exageradas, e ficaram nuas até a cintura. Sabiam que não podiam 
receber palmatoadas como as outras porque então não poderiam 
lavar a roupa naquele dia porque ficariam com as mãos inchadas e 
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sangrentas...e também não queriam rasgar os vestidos que tinham 
de chegar até o dia de festa próxima, quando seriam feitas novas 
distribuições! (PENNA, 1970, p. 65). 

 

 As mudas de roupas eram distribuídas entre os escravos, geralmente em 

dias de festividades, na maioria das vezes, as distribuições eram feitas duas vezes no 

ano, no Natal e nas festividades juninas. “A esposa do fazendeiro se encarregava do 

corte para que a costureira escrava não fosse generosa demais com a tesoura” (STEIN, 

1990, p. 218). 

As escravas de mais idade exerciam atividades menos desgastantes, como 

cozinhar na casa-grande, ou até mesmo nas senzalas. “A maioria das fazendas possuía 

duas cozinhas: uma externa para os escravos e outra interna, onde era preparada a 

comida da família do senhor” (STEIN, 1990, p. 213). Estas se incumbiam de fabricar 

utensílios que poderiam ser úteis na lavoura ou nas atividades da casa. “Na sombra do 

engenho, uma velha escrava tecia esteiras e cortinas com tiras de bambu. Lavadeiras, 

batendo e espalhando roupas para quarar ao sol, trabalhavam ritmicamente ‘no tom 

das melodias tristes” (STEIN, 1990, p. 202). Quando muito velhas, não possuíam mais 

serventias e eram acomodadas em cantos onde repousavam aguardando o último 

suspiro de vida. “A negra velha está muito mal, não pode andar, não pode mais 

trabalhar para os brancos, e fica jogada aqui nesta cama, tanto tempo, tanto tempo!” 

(PENNA, 1970, p. 116). 

As negras velhas também exerciam a função de parteiras, eram elas as 

responsáveis pelo nascimento dos filhos do senhor e também das escravas. Dado as 

condições em que eram feitos os partos, estas eram encarregadas tanto da vida como 

da morte dos nascituros. Pois muitos morriam em função de complicações na hora do 

parto, frequentemente vitimados pelo tétano umbilical ou outras doenças que os 

levavam a óbito. “Dado que seu ofício tratava tanto da vida como da morte, as 

parteiras tinham um sinal lúgubre pintado na frente das casas que habitavam – uma 

cruz preta -, indicativo de sua profissão” (ALENCASTRO, 1997, p. 71). 

As negras escravas não eram somente utilizadas para o trabalho em casa ou 

nos eitos, mas também eram sexualmente exploradas, utilizadas para saciar o apetite 

sexual do senhor branco. O direito sobre o corpo do cativo não se restringia ao teor 
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trabalhista, mas se estendia à vida privada. O senhor quando comprava a escrava se 

sentia no direito de explorá-la de todas as formas, pois ao ser negociado, o cativo 

passava de ser humano à mercadoria, e mercadoria é utilizada para os fins que o 

comprador almejar. “Os fazendeiros escondiam suas amásias escravas em cantos 

remotos de suas fazendas ‘para evitar mal-entendidos domésticos’” (STEIN, 1990, p. 

194). Gilberto Freyre supõe ainda que “em alguns casos, se amassem o filho branco e a 

filha mulata do mesmo pai” (FREYRE, 1998, p. 341). 

Em alguns casos o senhor oferecia regalias à escrava para que esta lhe servisse 

sem que precisasse utilizar a força. “No assédio às mulheres escravas, os senhores 

podiam oferecer a liberdade ou, alternativamente, a estabilidade na fazenda com 

prêmios menores” (SLENES, 1997, p. 287). Quando nem a liberdade ou regalias no 

trabalho a convencia, o senhor ameaçava vender os parentes da vítima a fim de 

separá-los dela, e também dobrar as horas de trabalho colocando-a numa tarefa mais 

pesada. “Os fazendeiros, é claro, tinham outros recursos eficazes, desde a força 

dirigida contra a mulher e seus parentes até o suborno” (SLENES, 1997, p. 287). 

A exploração sexual sobre o corpo da escrava acarretou duas principais 

conseqüências. Em primeiro lugar houve um aumento significativo na população, fato 

bem aceito pelo senhor, tendo em vista que aumentava seu contingente de trabalho, 

pois sendo filho de escrava a criança era vista como escrava e era obrigada a trabalhar 

quando chegasse a hora. Por outro lado, por ser filho de branco, este poderia 

conseguir alguns benefícios, como direito a herança por exemplo. 

Em segundo lugar nos deparamos com as doenças sexualmente transmissíveis, 

principalmente a sífilis. 

 

A sífilis fez sempre o que quis no Brasil patriarcal. Matou, cegou, 
deformou à vontade. Fez abortar mulheres. Levou anjinhos para o 
céu. Uma serpente criada dentro de casa sem ninguém fazer caso de 
seu veneno. O sangue envenenado rebentava em feridas (FREYRE, 
1998, p. 318). 

 

O branco se deitava com a negra e era infectado, porém a negra também havia 

sido infectada por alguém e certamente por um branco. Os jovens brancos que 

circulavam nas cidades onde contraíam a doença se deitavam com as negras na 
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fazenda. Estas, por sua vez infectadas, transmitiam ao senhor em suas visitas noturnas 

que fazia pela noite às senzalas. “No ambiente voluptuoso das casas-grandes, cheias 

de crias, negrinhas, mulecas, mucamas, é que as doenças venéreas se propagaram 

mais à vontade, através da prostituição doméstica” (FREYRE, 1998, p. 318). 

 

Foram os senhores das casas-grandes que contaminaram de lues 4 as 
negras das senzalas. Negras tantas vezes entregues virgens, ainda 
mulecas de doze, treze anos, a rapazes brancos já podres da sífilis 
das cidades. Porque por muito tempo dominou no Brasil a crença de 
que para que o sifilítico não há menor depurativo que uma negrinha 
virgem (FREYRE, 1998, p. 317). 
 

O fato de infectar uma negra saudável revela que o branco não aceitava se 

sentir inferior ao negro. A doença demonstrava que seu corpo não era puro, nem sua 

raça era superior. Transmitir a doença não purificava o corpo do branco, mas sim a sua 

mente que acometida pelo espírito de inferioridade vitimava alguém sadio, o 

igualando a si. Porém não a igualava, pois por ser negra, esta já era naturalmente 

inferior. “Não era a raça ‘inferior’ a fonte de corrupção, mas o abuso de uma raça por 

outra” (FREYRE, 1998, p. 320). 

Gilberto Freyre supõe outra maneira de transmissão da sífilis, através da 

amamentação. O senhor contaminado pela doença, se deitava com sua esposa. Esta 

além de contrair a enfermidade, a transmitia ao seu filho ainda na barriga. O recém 

nascido infectava sua ama-de-leite na hora da amamentação e esta a propagava às 

demais crianças que amamentava. “É igualmente de supor que muita mãe negra, ama-

de-leite, tenha sido contaminada pelo menino de peito, alastrando-se também por 

esse meio, da casa-grande à senzala, a mancha da sífilis” (FREYRE, 1998, p. 317). 

 

É claro que, sifilizadas – muitas vezes ainda impúberes – pelos 
brancos seus senhores, as escravas tornaram-se, por sua vez, depois 
de mulheres feitas, grandes transmissoras de doenças venéreas 
entre brancos e pretos. O que explica ter se alagado de gonorréia e 
de sífilis a nossa sociedade do tempo da escravidão (FREYRE, 1998, 
p. 317). 

 

                                                             
4
 Termo originado do latim, que significa praga, peste ou doença de pele. Corresponde à doença que no 

Brasil conhecemos por sífilis. 
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Fato curioso é que mesmo sabendo dos casos extraconjugais do marido, a 

esposa agia com vistas grossas diante da situação, pois sabia que ele não seria punido 

e ela corria o risco de ser expulsa de seu lar por acusá-lo indevidamente. Os casos 

extraconjugais não se restringiam apenas aos homens, mas com certeza era muito 

maior o número de homens que tinham amantes do que mulheres que se 

aventuravam nestes romances ilícitos. Era muito arriscado à mulher cometer adultério 

porque poderia perder a própria vida. Na sociedade colonial, por exemplo a própria lei 

permitia que “achando o homem casado sua mulher em adultério, licitamente poderá 

matar assim a ela como o adúltero” (ARAÚJO, 1997, p. 59). 

A distinção entre senhoras ricas e pobres, ou entre as senhoras e as escravas 

não estava somente nas tarefas e ordem que ocupavam na hierarquia, mas também se 

fazia através do vestuário. Era nos centros urbanos que as senhoras adquiriam os 

tecidos para as roupas e entravam em contato com a influência da moda européia. 

“Foi grande a influência das lojas de moda francesa do Rio de Janeiro sobre as 

senhoras de fazendas prósperas, e muitas preferiam ir à capital em busca de modelos 

e materiais e, quando podiam arcar com os preços, encomendavam os trajes lá 

mesmo” (STEIN, 1990, p. 220). 

 

O tecido e a forma do vestido indicavam o mundo em que vivia a 
mulher, as abastadas exibiam sedas, veludos, serafinas, cassa, filós, 
debruados de ouro e prata, musselina; as pobres contentavam-se 
com raxa de algodão, baeta negra, picote, xales baratos e pouca 
coisa mais; as escravas estavam limitadas a uma saia de chita, 
riscado ou zuarte, uma camisa de cassa grossa ou vestido de linho, 
ganga ou baeta. Além de chapéus variados, as mulheres ricas 
caprichavam no penteado (ARAÚJO, 1997, p. 54). 

 

Em vésperas de dias festivos as senhoras se reuniam com suas filhas e 

agregadas para costurar os vestidos de luxo para as ocasiões especiais.  

 

Era preciso fazer rapidamente o vestido ‘de noivado’ já assim 
denominado pelas senhoras, apesar de terem sido apenas 
prevenidas da visita do moço filho do fazendeiro vizinho. Tôdos os 
números da ‘Mode Illustré’, acumulados na prateleira mais alta do 
armário grande do corredor, foram trazidos para a sala de costuras e 
examinados cuidadosamente. Dona Virgínia preferia os seus 
exemplares do ‘Jornal das Famílias’ editado em português e os 
folheava à parte (PENNA, 1970, p. 249). 
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A vaidade feminina tomava conta das muitas horas vagas que as senhoras 

viviam na fazenda. Eventos como estes as deixavam muito ocupadas, além de se 

transformarem em momentos de descontração. 

 

Em ocasiões especiais tais como, batismos, casamentos, e 
festividades da igreja, as matronas e suas filhas cortavam e 
costuravam semanas antes; costureiras escravas e parentes solteiras 
do fazendeiro também trabalhavam e quando havia necessidade 
apelavam para um grande número de costureiras livres e escravas 
por todo o município (STEIN, 1990, p. 220). 
 

No século XIX a sociedade sofreu grandes transformações comportamentais 

inclusive no setor feminino. O nascimento da burguesia e o desenvolvimento de uma 

vida urbana com novas formas de convivência social propiciaram o desenvolvimento 

de uma nova visão sobre a sociedade em questão. Presenciamos nesta etapa o 

surgimento de uma nova mulher, agora marcada pela valorização da intimidade. 

 

A idéia de intimidade se ampliava e a família, em especial a mulher, 
submetia-se à avaliação e opinião dos ‘outros’. A mulher de elite 
passou a marcar presença em cafés, bailes, teatros e certos 
acontecimentos da vida social. Se agora era mais livre – ‘a 
convivência social dá maior liberdade às emoções’ -, não só o marido 
ou o pai vigiavam seus passos, sua conduta era também submetida 
aos olhares atentos da sociedade. Essas mulheres tiveram de 
aprender a comportar-se em público, a conviver de maneira 
educada (D’INÁCIO, 1997, p. 228). 
 

Se antes a mulher estava presa à casa-grande e às amarras da fazenda, agora 

ela passa a conviver em grupo. Para isto ela renova seu comportamento sempre 

destinado ao olhar do outro. Desta forma a mulher passa a desenvolver certa 

autonomia, pois antes ela agia de acordo com as regras impostas por seu marido e 

estava sempre sob seu olhar vigilante. Agora, no convívio social, ela passa a ser 

responsável por seus próprios atos e palavras, afinal passa a ter uma vida longe do 

olhar repressivo do homem. 

O convívio com outras senhoras em meios públicos trouxe outras possibilidades 

de entretenimento e, entre bordados e receitas, as novelas românticas passaram a ser 

consumidas, trazendo um novo ideal sobre o amor. “As histórias de heroínas 
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românticas, langorosas e sofredoras acabaram por incentivar a idealização das 

relações amorosas e das perspectivas de casamento” (D’INÁCIO, 1997, p. 229). 

Nesta nova visão de mundo, as mulheres casadas contribuíam para a ascensão 

da família. “Mulheres casadas ganhavam uma nova função: contribuir para o projeto 

familiar de mobilidade social através de sua postura nos salões como anfitriãs e na vida 

cotidiana, em geral, como esposas modelares e boas mães” (D’INÁCIO, 1997, p. 229). 

Boa mãe significava participar desde cedo da criação dos filhos e ser a grande 

responsável pelo ser humano que eles seriam no futuro. 

 

Os cuidados e a supervisão da mãe passam a ser muito valorizados 
nessa época, ganha força a idéia de que é muito importante que as 
próprias mães cuidem da primeira educação dos filhos e não os 
deixem simplesmente soltos sob influência das amas, negras ou 
‘estranhos’, ‘moleques’ da rua (D’INÁCIO, 1997, p. 229). 

 

Mas mesmo com mudanças no comportamento e estilo de vida nos meios 

urbanos, a mulher continuou numa posição inferior ao homem. Os laços de obediência 

e servidão não são facilmente rompidos. O que vemos são características de uma 

sociedade que em seu seio se desenvolveu patriarcal e com o passar do tempo 

continuou sendo. Mudanças comportamentais, visão de mundo diferentes apenas 

acrescentaram características ao comportamento feminino, porém mudanças mais 

drásticas em relação à subserviência poderemos perceber apenas com o século XX. 

No patriarcalismo do século XIX vemos a mulher condicionada à vontade 

masculina, sempre servindo, seja branca ou negra. Neste ponto encontramos uma 

semelhança que ultrapassa a cor da pele. De maneiras distintas a mulher ocupava a 

posição inferior. Algumas de maneira mais sofrida como as negras escravas, ou de 

maneira menos sofrida, porém ainda que em posição intermediária como as 

agregadas, ou até mesmo as esposas, que hierarquicamente ocupavam uma posição 

privilegiada na esfera feminina. Mesmo assim todas ocupavam a posição de 

obediência e servidão.  

O romance nos faz pensar no sistema sendo rompido. A mulher que, com 

autonomia, se nega a obedecer a ordem paterna e que por interferência do destino, 

ou mais precisamente da morte, passa de posição inferior à superior. Porém, vemos 
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que quando Carlota obtém o poder, a fazenda não sobrevive. Se primeiro temos uma 

visão mais moderna do autor em relação à sociedade patriarcal, em um segundo 

momento temos uma visão mais conservadora e masculinizada sobre a falta de 

capacidade da mulher em governar. 

Não só Cornélio Penna, mas muitos autores da década de 1870 se dedicavam a 

escrever narrativas de casa grande e senzala com final trágico. Rogério Ivano nos 

aponta que neste período havia certa fixação em retratar a vida senhorial do Brasil 

cafeeiro. Este interesse não se restringia somente em tratar da vida senhorial, como 

também de sua ruína. Esta ruína trás à tona um sentimento de melancolia presente 

nos romances publicados na época. Para Ivano, esta ruína seria uma nova forma de 

percepção que os autores desenvolviam, entendendo melhor a sociedade e se 

conscientizando das reais condições que o país se encontrava (IVANO, 2005, p. 19). 

Subverter a ordem e tomar posse da fazenda de maneira produtiva e lucrativa 

seriam conceitos de um século posterior, ainda não disseminado pelo autor. No 

patriarcalismo cabia à mulher o papel de obediência e respeito. Talvez a maneira mais 

acertada de subverter a ordem seria através dos estudos que propiciavam à mulher 

mais autonomia e sabedoria que fazia nascer nelas o grande sentimento da coragem. 

Coragem para se impor à vontade do pai e sobretudo, para inverter o sistema de 

mandonismo proveniente do patriarcalismo. 
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Divergências entre ortodoxos e gnósticos sobre a 
figura de Jesus Cristo: o papel de Marcião na 
formação do cânon 
 

Carlos Almir Matias1 
 
 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho tem por objetivo refletir sobre as divergências entre 

“ortodoxos” e gnósticos, enfocando as diferenças que esses grupos apresentam sobre 

o papel de Jesus Cristo em seus sistemas, além de suas implicações práticas, bem 

como analisar o papel de Marcião na formação do cânon.  A figura de Marcião foi de 

suma importância, pois foi um dos primeiros a buscar a formação de um cânon, e de 

forma direta e indireta Marcião influênciou a “ortodoxos” e gnósticos. 

Quando Marcião propôs o seu cânon em meados do século II, escolhendo 

apenas partes do evangelho de Lucas e algumas cartas paulinas que considerava 

autênticas,  o grupo proto- ortodoxo reagiu em resposta a Marcião se esforçando para 

formar o que seria o cânon “ortodoxo”, muito parecido com o atual cânon da Igreja. 

Marcião pode ter influenciado vários grupos gnósticos de forma indireta, ao 

apresentar em sua exegese a figura de um Pai criador do universo em contraposição 

ao deus dos judeus, da lei e dos profetas. Essa concepção de dois deuses aparece em 

vários textos gnósticos, principalmente nos textos setianos, geralmente sendo 

identificado como Ildabaoth, mas a alusão é clara ao deus dos judeus. 

Como ortodoxos e gnósticos tinham uma visão diferenciada sobre deus, o 

papel e status de Jesus Cristo também sofria alterações em ambos os sistemas. 

Enquanto que para os líderes da Igreja, Jesus era o Filho de Deus e se fez carne e 

                                                             
1 Mestrando do PPGHS/UEL- Bolsista CAPES 
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morreu na cruz para redimir os homens de seus pecados, para os gnósticos, Jesus 

Cristo não tinha nenhuma relação com o deus criador do mundo material, e foi 

enviado pelo Pai Criador para libertar a alma do homem do corpo que lhe aprisiona e 

assim fazer com que esta voltasse a sua verdadeira morada e origem. 

 

 

A EXEGESE DE MARCIÃO 

 

Nas primeiras décadas do século II, havia massas de textos cristãos que não 

tinham um status definido. Havia vários evangelhos, cartas, apocalipses, relatos sobre 

a vida de Jesus, estes eram escritos em várias línguas, e além disso, esses textos 

cristãos tinham as mais variadas visões sobre Jesus Cristo e sua missão. Quais eram 

válidos e quais seriam proibidos, ou pelo menos não “canônicos”?  

Uma figura muito importante nesse processo de criação de um canôn foi à 

figura de Marcião que viveu em Roma entre as décadas de 120 e 130 para assumir um 

papel ativo na propagação da fé.  

Ele veio da Ásia Menor para Roma, fez fortuna no ramo da construção naval, e 

depois de ter chegado a Roma fez uma enorme doação à Igreja romana para obter  o 

seu favor. Durante cinco anos permaneceu em Roma, empenhando muito tempo na 

busca da compreensão da fé cristã e desenvolvendo muitos pormenores delas em seus 

muitos escritos. (ERHMAN, 2005). 

Marcião foi o primeiro cristão que conhecemos a ter produzido um “cânone”  

real das Escrituras, ou seja, uma seleção de livros que, segundo ele, constituíam a lista 

dos textos sagrados de fé, o grupo “ortodoxo ”em resposta a Marcião constituiu 

posteriormente o seu próprio cânon, apesar de termos indícios de que não havia um 

consenso entre esse grupo no processo da formação desse cânon. (EHRMAN, 2005). 

No século XVIII, foi descoberto o Cânone Muratório2 datado do século II. O 

autor desconhecido identifica como canônicos 22 dos 27 atuais textos do Novo 

Testamento, com exceção de Hebreus, Tiago, 1 e  2 Pedro e 3 João e inclui a Sabedoria 

                                                             
2
 Essa lista fragmentada é chamada de Cânone Muratório , em homenagem a L.A Muratori, o estudioso 

italiano do século XVIII, que a descobriu na cidade de Milão. (EHRMAN, 2010). 
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de Salomão e o Apocalipse de Pedro. O autor dessa lista menciona O Pastor de Hermas 

como um livro aceitável para leitura, mas não como parte das Escrituras da Igreja, e 

rejeita duas epístolas de Paulo aos alexandrinos e aos laodiceus, que para ele são 

consideradas fraudes escritas por outros hereges. (EHRMAN, 2010). 

 

O Cânone Muratório é especialmente valioso se realmente datar do 
século II, já que isso indicaria que pelo menos um autor proto- 
ortodoxo estava interessado em saber: quais livros poderiam ser 
aceitos como Escrituras canônicas; que havia uma preocupação em 
eliminar das Escrituras fraudes ou documentos heréticos; e que em 
certos círculos já eram aceitos  livros que acabariam se tornando 
canônicos, embora também tenham sido incluídos dois outros livros. 
(EHRMAN, 2010, p. 264).  

 

Marcião considerava os ensinamentos de Paulo sólidos, e sabia que estavam 

próximos do tempo de Jesus. Ele considerava  Paulo o verdadeiro e único apóstolo da 

Igreja, por isso deu uma atenção maior aos seus escritos. 

Em algumas de suas cartas, tais como a carta aos Romanos e a carta aos 

Gálatas, Paulo ensinara que só se mantém de pé diante de Deus quem recebeu a fé em 

Cristo, não quem cumpre quaisquer obras prescritas pela lei judaica. (EHRMAN, 2005, 

p.52). 

 

Marcião apropriou-se dessa diferenciação entre a lei dos judeus e a 
fé em Cristo para chegar àquilo que considerava sua conclusão lógica: 
a de que havia uma distinção absoluta entre a lei, de um lado, e o 
evangelho, de outro. De fato, a lei e o evangelho eram tão distintos 
que os dois seguramente não poderiam provir do mesmo Deus. 
Marcião chegou então a conclusão de que o Deus de Jesus (e de 
Paulo) não era, portanto, o Deus do Antigo Testamento. Para ele, na 
verdade, havia dois deuses distintos: o Deus dos judeus, que criou o 
mundo, escolheu Israel  para ser seu povo e lhe deu sua severa Lei; e 
o Deus de Jesus, que enviou Cristo ao mundo para salvar o povo da 
colérica vingança do Deus judeu criador. (EHRMAN, 2005, p. 53). 

 

Para Marcião, não se poderia resolver o problema do mal senão supondo a 

existência de dois deuses, um mal e outro bom. O Deus mal seria o Deus do Antigo 

Testamento, o deus criador, aquele que produziu o mundo visível: o responsável pela 

queda de Adão, cuja falta recai sobre todos os seus descendentes. (CHALLAYE, 1967, 

p.208). 
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Uma das principais questões que vários grupos buscavam responder era a 

relação entre o Bem o Mal, ou melhor, como um Ser todo- poderoso e perfeito, 

gerador de todas as coisas, deixou o erro e o infortúnio entrar no mundo. Para os 

“proto-ortodoxos”, Deus era bom, foi o homem que se afastou de Deus e trouxe o erro 

ao mundo. Marcião chegou a conclusão de que havia dois deuses, um bom que não 

tinha nenhuma relação com o mundo material, e o deus mal que criou o mundo 

material e a lei para subjugar os homens.  

O Deus bom não teve nenhum papel na criação do mundo nem do homem; 

ele é o criador apenas dos seres invisíveis. Em sua clemência decidiu salvar o homem, 

oprimido pelo Deus mau. Desceu à Terra, sob a forma de Jesus, adulto, mas tendo 

apenas aparência do corpo humano, aboliu a lei e os profetas e salvou as almas, 

pregando-lhes a bondade, a piedade, o perdão e a não- resistência. (CHALLAYE, 1967, 

p.209). 

Em seu canône, Marcião identificou as sete epístolas paulinas3 como  

autênticas, rejeitando todos os documentos posteriores que circulavam em nome do 

apóstolo. Dos assim chamados evangelistas, aceitou apenas parte de Lucas (do 

evangelho e dos Atos) como inspirados, repelindo todo o resto como criações, 

racionalizações e confusões posteriores. (JOHNSON, 2001, p.61). 

Infelizmente nenhum dos escritos de Marcião sobreviveu ao tempo, as 

principais informações sobre Marcião e suas idéias provém de seus adversários. Irineu 

de Lião, por exemplo, faz menção da exegese de Marcião. 

 

Marcião, originário do Ponto, ampliou a doutrina, blasfemando 
despurodamente o Deus da Lei e dos profetas, chamando-o autor do 
mal, desejoso de guerras, inconstante nos sentimentos e em 
contradição consigo mesmo (...) Marcião mutilou o evangelho 
segundo Lucas, eliminando tudo o que se refere à geração do Senhor 
e expungindo muitas passagens dos ensinamentos do Senhor nas 
quais este reconhece abertamente como seu Pai o criador do 
universo. Fez crer aos seus discípulos ser ele mais verídico do que os 
apóstolos que transmitiram o evangelho, entregando-lhes nas mãos 
não o evangelho, mas uma parte do evangelho. Da mesma forma 
mutila as cartas do apóstolo Paulo eliminando todos os textos em 
que se afirma claramente que o Deus que criou o mundo é o Pai de 
nosso Senhor Jesus Cristo e também as passagens onde o Apóstolo 

                                                             
3
 Não foram incluídas por Marcião apenas as cartas 1 e 2 Timóteo, a carta à Tito das epístolas atribuídas 

à Paulo. 
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lembra as profecias que prenunciavam a vinda do Senhor (Adv Haer. 
1:27,2) 

 

Segundo Eliade (2000, p.139) Marcião aplicara o método dos gramáticos 

Greco- romanos, que buscavam distinguir as excrescências mitológicas dos textos 

teológicos antigos. Ainda segundo o autor, na sua réplica a Marcião e aos outros 

gnósticos, os ortodoxos foram obrigados a utilizar o mesmo método.  

O Antigo Testamento foi rejeitado na integra, pois já que ele chegou a 

conclusão que o Deus dos judeus não era o mesmo Deus de Jesus e de Paulo, não teria 

sentido aceitá-lo. Marcião chegou a editar as referências do Deus do Antigo 

Testamento que apareciam nos escritos que ele escolheu como inspirados. 

Segundo o sistema de Marcião, o homem era criação desse Deus severo e 

cheio de ira, que lhe dera uma Lei impossível de observar, de modo que a criatura vivia 

sob uma maldição. O Deus Supremo da bondade, o Princípio Primeiro, se teria 

apiedado do homem e mandado seu Filho para salvá-lo. Esta manifestação do Deus 

Supremo vestira-se do corpo fantasma de um homem de trinta e três anos de idade, 

que o “Demiurgo” acabara fazendo com que fosse crucificado. Seguindo as idéias 

gnósticas, tratava-se de um Cristo docético4, um ser puramente espiritual, não sujeito 

ao nascimento e a morte dos homens comuns. (OGRADY, 1994, p.70). 

A finalidade das escrituras marcionistas era enfatizar o amor e a misericórdia 

de Deus que consideravam melhor refletidas no Evangelho de Lucas e nas cartas 

paulinas. (OGRADY, 1994). 

Em 144, desentendeu-se com as autoridades cristãs de Roma e foi para o 

Oriente. Mais tarde foi denunciado como herege por Tertuliano. Os marcionitas 

chegaram a formar uma igreja que, em alguns lugares superava o número de membros 

da ala “ortodoxa”. Geralmente eles são vistos como uma seita gnóstica, devido as 

semelhanças de alguns princípios, mas ao que parece Marcião criticava a disseminação 

de ideias especulativas e místicas. (OGRADY, 1994, p.70). 

                                                             
4
 Essa tendência docética aparece, por exemplo, no Evangelho de Judas: “Com frequência, não aparecia 

para seus discípulos como si mesmo, mas encontrava-se entre eles na forma de uma criança.” O 
docetismo não era uma heresia, mas uma tendência que surgiu entre vários grupos considerados 
heréticos. Essa noção da divindade e humanidade de Cristo será debatida no Concílio de Nicéia em 325.  
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Mas apesar dessas criticas, temos indícios de que os marcionistas eram 

influenciados por outros grupos gnósticos, pois em sua igreja era lido o Evangelho da 

Verdade, um escrito valentiniano. Outra característica que aproxima a igreja 

marcionista dos grupos gnósticos era a divisão dos fiéis entre perfeitos  e os outros 

fiéis. Para eles, os perfeitos eram aqueles que haviam sido batizados e que,  a partir de 

então, tinham de manter  o celibato. (OGRADY, 1994). 

As ideias de Marcião influenciaram o cristianismo primitivo, principalmente os 

movimentos gnósticos, de duas formas. A primeira foi a distinção que ele fez entre o 

deus do Antigo Testamento e o Deus de Jesus e de Paulo. Isso pode ter influenciado os 

diversos grupos gnósticos na ideia de um deus ignorante, criador do mundo material. 

Não havia, por exemplo, na literatura judaica, essa ideia de dois deuses, o Antigo 

Testamento é claro, há apenas um Deus criador do mundo e do homem.  

A exegese proposta por Marcião pode ter influenciado o autor do “Apocalipse 

de Paulo” onde  também aparece o deus dos judeus como uma divindade inferior, no 

qual este tentava impedir o viajante a subir as esferas superiores do céu; 

 

[Então fomos] ao sétimo [céu, e eu vi] um homem velho [...] luz [ e 
cujo traje] era branco. [Seu trono] que estava no sétimo céu [era] 
[sete] vezes mais reluzente que o sol. O velho falou, dizendo para 
mim, “Onde estás indo, Paulo? Ó  bem- aventurado e aquele que foi 
separado do ventre de sua mãe.” Mas eu olhei para o Espírito e ele 
estava balançando a cabeça, dizendo a mim, “Fala com ele!”. E eu 
respondi, dizendo ao velho, “Eu estou indo ao lugar de onde eu vim”. 
E o velho me respondeu, “De onde tu vens/?” Mas eu repliquei, 
dizendo. “Eu estou descendo ao mundo dos mortos para guiar o 
cativo do cativeiro que foi guiado cativo no cativeiro da Babilônia”. O 
velho me respondeu, dizendo, “Como serás capaz de escapar de 
mim? Olha e vê os principados e autoridades.” [O] Espírito falou, 
dizendo, “Dê-lhe [o] sinal que tu tens, e [ele] abrirá para ti”. E, então, 
eu [lhe] dei o  sinal. Ele virou o rosto para baixo para sua criação e 
para aqueles que são suas próprias autoridades. (O Apocalipse de 
Paulo, V, 2). 
 

Nessa passagem, o “velho” está nitidamente tentando impedir Paulo de subir 

para os céus superiores, mas não consegue, e Paulo passa para o oitavo céu. Podemos 

perceber que o “velho” é identificado com o deus dos judeus, mas este é apresentado 

como um divindade inferior e ignorante que tenta impedir as almas de voltar a morada 

do verdadeiro deus. 
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A segunda influência de Marcião, e que está diretamente relacionada com a 

primeira, diz respeito ao papel de Jesus, pois se ele não era filho do Deus dos judeus, 

então qual era o significado de sua missão? 

 

 

O SIGNIFICADO DA MISSÃO DE JESUS CRISTO 

 

Um escrito gnóstico que aparece nitidamente essas duas influências de 

Marcião, é o Evangelho de Judas, escrito no século II. Não sabemos se há uma 

influência direta de Marcião nesse texto, mas o Evangelho de Judas apresenta essa 

diferenciação entre o Deus dos judeus e o Deus de Jesus.  

No Evangelho de Judas aparece: “Os discípulos de Jesus disseram a {ele}: 

Mestre, por que ris da {nossa} prece de ação de graças? O que fazemos? {Isto} é o 

correto”. Em seguida Jesus responde: “Não estou rindo de vós, não estais fazendo isto 

devido a vossa própria vontade, mas porque é por meio disto que vosso deus [será] 

louvado. (O Evangelho de Judas). 

Segundo Ehrman (2006, p.104). no início do Evangelho de Judas fica claro que 

o deus de Jesus não é o deus criador dos judeus, e que os discípulos não sabem quem 

ele é na realidade, apenas Judas o compreende. 

 

Os discípulos de Jesus não sabem quem ele é na realidade; louvam 
um deus que não é o Pai de Jesus; não compreendem a verdade a 
respeito de Deus. Judas, o único que realmente compreende, declara 
que Jesus veio do “reino imortal de Barbelo”, quer dizer, do domínio 
dos verdadeiros seres divinos imortais, não do domínio inferior do 
Deus criador dos judeus. (EHRMAN, 2006, p.105).   

 
Como aparece no Evangelho de Judas, Jesus não é filho do Deus dos Judeus, 

mas do verdadeiro Deus, isso implica que a visão de Cristo nos sistemas gnósticos é 

diferenciada da visão construída pelos líderes da igreja. 

 

Ora, até se darem conta, os que imaginam um Pai além do Demiurgo 
e lhe atribuem o título de bom, fazem desde Pai um ser fraco, 
inoperante e negligente, para não dizer ciumento e invejoso, dizendo 
que ele não vivifica os nossos corpos. (Adv Haer. V, 4,1). 
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Segundo Erhman (2006, p.107) um dos objetivos de Jesus é revelar a 

inferioridade e indecência do deus adorado pelos apóstolos, antes de retornar ao 

domínio divino, o mundo perfeito do espírito, depois de abandonar seu corpo mortal.  

Outra diferença entre “ortodoxos” e gnósticos era com relação ao significado 

da morte de Jesus. Em autores proto- ortodoxos, a morte de Jesus é descrita como um 

ato de reparação dos pecados (Marcos 10:45, Romanos 3: 21-28). Nessa visão a morte 

de Jesus era de importância imprescindível para a salvação: pagou o preço dos 

pecados para que outros, aqueles que cometeram pecados contra Deus pudessem 

recuperar o relacionamento correto com Deus que criou este mundo e tudo o que nele 

existe. (EHRMAN, 2006, p.110). 

 

Lembra-te, amigo caríssimo, que foste remido pela carne de nosso 
Senhor e comprado pelo seu sangue; “permanece unido à cabeça, da 
qual recebe coesão e crescimento todo o corpo da Igreja, isto é, à 
vinda na carne do Filho de Deus; confessa a sua divindade e com 
igual firmeza a sua humanidade; serve-te das provas tiradas das 
Escrituras e assim poderás facilmente refutar, como demonstramos, 
todas as opiniões extemporâneas inventadas pelos hereges. (Adv. 
Haer. V, 14,4). 

 

No Evangelho de Judas, a perspectiva é totalmente diferenciada, pois não há 

necessidade de reconciliação com o deus criador do mundo material, pois este não 

passa de um ser inferior. A necessidade espiritual principal é a de escapar desse 

mundo e de seu criador. Isso se dá quando o fiel abre mão do corpo que pertence ao 

criador. A morte de Jesus é uma forma de escape, ou seja, Judas não traiu Jesus, 

apenas assegurou que se Jesus se livrasse do seu corpo, para assim retornar à sua 

morada. Na perspectiva do Evangelho de Judas, também não há ressurreição, pois o 

objetivo da alma é deixar esse mundo para trás. (EHRMAN, 2006). 

 

 

A FIGURA DE JESUS CRISTO E SUAS IMPLICAÇÕES NA VISÃO SOBRE O MARTÍRIO 

 

As diferentes visões sobre a figura de Jesus e sobre o significado de sua 

missão tiveram efeitos práticos na forma de como “ortodoxos” e gnósticos encaravam 

o martírio, por exemplo.  
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O modelo que Irineu defendia era o de proclamar a paixão de Cristo e exaltar 

o martírio, enquanto que os gnósticos rejeitavam a propaganda ortodoxa em prol do 

martírio. Os gnósticos valentinianos consideravam o “testemunho de sangue” dos 

mártires abaixo do superior testemunho gnóstico de Cristo. Irineu acusava os gnósticos 

de demonstrarem desprezo pelos mártires e pelo que ele chamava de “sacrifício 

derradeiro”.(PAGELS, 1979).  

O que diferenciava a atitude de ortodoxos e gnósticos em relação ao martírio 

era a concepção que se ambos tinham sobre a paixão e morte de Cristo. Para os 

ortodoxos, Cristo era de um ser humano, que sofreu a crucificação, então se Cristo 

sofreu e morreu na cruz, os ortodoxos argumentavam que eles também teriam de 

sofrer as dores do martírio para conseguir a recompensa eterna e testemunhar o 

nome de Deus. Já para alguns gnósticos, Cristo não sofreu na cruz, apenas o homem 

Jesus sofreu, no momento da crucifixão, o espírito Cristo deixou o corpo do homem e 

voltou a sua morada, então para os gnósticos não era necessário passar pelo martírio. 

Mas alguns gnósticos aceitavam que Cristo realmente tinha sofrido, vejamos um 

trecho do  “O Segundo Apocalipse de Tiago”. 

 

E eu estava com os sacerdotes e nada revelei sobre a relação, desde 
que todos eles estava dizendo em uma única voz, ‘Vinde, vamos 
apedrejar o Justo’. E eles se ergueram, dizendo,’Sim, vamos matar 
esse homem, para que ele possa ser excuído do nosso meio. Ele não 
será de utilidade alguma para nós’. E eles estavam lá e o 
encontraram atrás das colunas do templo, próximo a grandiosa pedra 
angular. E eles decidiram atirá-lo das alturas, e eles o fizeram. E eles 
[...] eles [...]. Eles o renderam e [o golpearam] enquanto o arrastavam 
pelo chão. Eles o estenderam e colocaram uma pedra em seu 
adbomên. Eles todos pisaram nele, dizendo, ‘Tu falhaste!’ (O 
SEGUNDO APOCALIPSE DE TIAGO, V, 4). 

 

Tertuliano criticava a atitude dos hereges perante o martírio. 

 

Estamos agora em meio a um calor sufocante, no próprio apogeu da 
perseguição... O fogo e a espada já puseram à prova alguns cristãos, 
as feras selvagens outros, enquanto outros ainda estão na prisão, 
ansiando pelo martírio do qual já tiveram amostra, tendo sido 
espancados com clavas e torturados. Nós mesmos, que já fomos 
indiciados, somos como lebres encurraladas á distância- enquanto os 
hereges continuam vivendo como se anda estivesse acontecendo. 
(TERTULIANO apud PAGELS, 1979, p.112) 
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Irineu também criticava a atitude dos gnósticos em relação ao martírio, mas 

assumia que alguns também teriam sido martirizados. 

 

A Igreja, em todos os lugares, em virtude do seu amor a Deus, envia, 
em todos os tempos, uma multidão de mártires para o Pai. Todos os 
outros não só não podem dizer isso de si mesmos, como ainda 
chegam a sustentar que esse testemunho (martyrium) não é sequer 
necessário...com exceção, talvez, de um ou dois dentre eles...que, 
ocasionalmente, junto com nossos mártires, suportam o opróbrio do 
nome...Pois somente a igreja mantém imaculado o opróbrio  
daqueles que sofrem perseguição por causa da justiça, que suportam 
todos os tipos de tormentos, e que são  condenados à morte por seu 
amor a Deus e por confessarem o Filho. (IRINEU apud: PAGELS, 1979, 
p.113). 

 

O  livro intitulado “Testemunho da Verdade” escrito por um autor que, apesar 

de ser crítico de Valentino, foi muitos influenciado por ele, também apresenta críticas 

em relação a visão ortodoxa de martírio. 

 

Os néscios- pensando [em] seus corações [e que] se confessam, 
“Somos Cristãos”, apenas em palavras (mas) não com o poder, 
enquanto se entregam á ignorância a morte humana, sem saber para 
onde estão indo e quem Cristo verdadeiramente é, pensando que 
viverão, quando estão (realmente) no erro precipitam-se em direção 
aos principados e autoridades. Caem de joelhos por causa da 
ignorância que neles habita. (O Testemunho da Verdade, IX, 29, 6- 
74,30). 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A figura de Jesus Cristo contribuiu para o desenvolvimento dos sistemas 

gnósticos, na medida em que ele era visto como um enviado para mostrar aos homens 

como libertar sua parte imortal, ou seja, a alma que, segundo várias perspectivas 

gnósticas tinha origem divina. A única forma do homem libertar a sua parte imortal era 

através do conhecimento, (gnosis) que Jesus veio revelar aos homens gnósticos.  

Segundo as tradições gnósticas, Jesus deixou um conjunto de dito secretos a 

seus seguidores,  para que estes,  repassassem aos outros seguidores das seitas, e 
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assim sucessivamente, até formar uma tradição gnóstica tal como a tradição apostólica 

dos “ortodoxos”.  Na perspectiva gnóstica, Jesus não sofreu os martírios da cruz, pois a 

parte divina de Jesus, no momento da crucificação deixou o corpo carnal e retornou a 

sua morada celestial. 

A principal critica da ala ortodoxa era com relação a desumanização de Cristo 

que os sistemas gnósticos acabavam promovendo. O grupo de Irineu de Lião sempre 

enfatizou tanto a natureza divina, como a natureza humana de Cristo, para a exegese 

“ortodoxa” era de fundamental importância demonstrar a humanidade e a 

historicidade de Cristo, ou seja, que ele se fez homem viveu num determinado tempo 

e espaço e sofreu na cruz como um homem comum. 

A exegese e a tentativa de construção de um cânon de textos por parte de 

Marcião foram de suma importância, pois poderia ter influenciado vários grupos 

gnósticos a pensar na existência de dois deuses, um bom e outro mal, e influenciado os 

“ortodoxos” a buscar formar um cânon, mesmo que em resposta a ele.  

Mas como destacamos anteriormente, não podemos descartar a possibilidade 

de Marcião ter sido influenciado por outros grupos gnósticos, como os valentinianos, 

por exemplo, pois apesar de sua igreja ser mais organizada, esta apresentava algumas 

características tais como a divisão dos fiéis em uma hierarquia espiritual.  

As comunidades marcionistas espalharam-se principalmente na parte oriental 

do Império Romano, onde igrejas marcionistas podiam ser encontradas durante todo o 

segundo século e até o século terceiro, mas acabou sendo engolida por outras seitas, 

entre elas, os montanistas.   
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Um ensaio sobre a preservação da cultura alemã 
em Rolândia – PR 
 

Edilaine Rizzuto Cruz1 

 
 

 

 

 

Este trabalho tem como propósito principal refletir sobre a Associação Pró-

Arte, uma entidade conduzida por emigrados judeu-alemães voltada para a 

preservação da cultura alemã na cidade de Rolândia, bem como compreender como 

foi possível promover a cultura alemã a partir da Associação, em quais condições isso 

se deu e como se formulou uma ideia de cultura emigrante no contexto da colonização 

local.  

Esta emigração só foi possível devido a um projeto de colonização de terras 

iniciado pelo governo brasileiro na década de 1920, e que contou com uma parceria 

entre uma companhia de colonização inglesa e um grupo alemão refugiados do 

nazismo, sendo majoritariamente, de origem judaica. 

Uma prática comum onde existiam imigrantes alemães, também surgiu em 

Rolândia, uma associação cultural, a Associação Pró-Arte. Fundada em 1953, a 

associação organizava conferências, reuniões, palestras e demais atividades culturais 

como um meio de união entre os emigrados, tudo realizado em língua alemã. Também 

em língua alemã era redigido um jornal mensal editado pela entidade. Este pequeno 

jornal, chamado Roland, continha artigos variados, informações sobre eventos 

artísticos, bem como divulgação de artigos de caráter científico. 

A colonização de Rolândia está intimamente ligada à colonização e ocupação do 

da região do Norte do Paraná, por uma companhia inglesa2, que a partir de 1928, 

                                                             
1
 Aluna do curso do Programa de Pós-Graduação da Universidade Estadual de Londrina – PPGHS. 

Orientanda do Prof. Dr. Rogério Ivano. 
2
 No ano de 1924 um grupo de ingleses, chefiados por Lord Lovat, chegou ao Paraná, interessando-se 

pela porção de terras que se estendia entre os rios Tibagi, Ivaí e Paranapanema. Desse modo acabaram 
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adquiriu 20% das terras da região e passou a utilizar a nomenclatura Norte do Paraná 

para a região ocupada.  

Nessa época, década de 1920, a Inglaterra estava abalada por crises 

decorrentes da Primeira Guerra Mundial. Crises essas, que impediam os ingleses de 

investir no exterior. Porém, a situação especial que o Brasil se encontrava, devedor a 

bancos ingleses, fomentou que estes bancos participassem de companhias de 

colonização dentro do território brasileiro.  

 

Essas particularidades, ou seja, da Inglaterra em crise e o do Brasil 
devedor, a primeira tentando buscar saídas e o segundo em saldar 
suas dívidas, criaram condições para “descobrirem” as “terras 
desocupadas” da região depois denominada de “Norte do Paraná.” 3 

 

Constituiu-se assim, em Londres, a Paraná Plantation Limited. Tendo como 

subsidiária e encarregada de seus negócios no Brasil a Companhia de Terras do Norte 

do Paraná (CTNP), posteriormente adquiriu a Companhia Ferroviária São Paulo-Paraná 

(CFSPPr), para que assim pudesse fazer a ligação de suas terras com São Paulo-Santos, 

facilitando a exportação e completando o grande complexo comercial que pretendiam 

instalar. 

A divisão de terras monopolizadas pela CTNP foi realizada com destaque nas 

pequenas propriedades, desse modo, criou-se um cenário propício para a ocupação 

das terras férteis no Norte do Estado, visto que o governo brasileiro acreditava na 

necessidade da colonização de determinadas regiões no país4. 

Quando se colonizaram as terras da CTNP, no Norte do Paraná, na década de 

30, a necessidade não era de mão de obra para trabalhar a terra, pois não havia 

fazendas construídas como no estado de São Paulo, a CTNP “precisava primeiro vender 

a terra para ser organizada a produção5”.  

                                                                                                                                                                                   
por adquirir do Governo do Estado do Paraná 500 mil alqueires de terras na região e fundaram a 
Companhia de Terras do Norte do Paraná. 
3 OBERDIEK, Hermann. Fugindo da morte: imigração de judeus alemães para Rolândia- PR, na década de 
30. Londrina: Eduel, 1997. p. 17. 
4
 Criando assim, um sistema de loteamento dividido em 32.000 minifúndios, com média de 14 alqueires 

por lote. SCHWENGBER, Claudia Portellinha. Aspectos históricos de Rolândia. Cambé: WA Ricieri, 2003. 
p. 21. 
5
 OBERDIEK, Hermann. Fugindo da morte: imigração de judeus alemães para Rolândia-PR, na década de 

30. Londrina: Eduel, 1997. p. 68. 
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Com esse objetivo, a propaganda, era dirigida àqueles que quisessem comprar 

terras e não para àqueles que virem apenas como trabalhadores. Os folhetins de 

propaganda da venda das terras no Norte do Paraná atingiram diversos países como: 

Alemanha, Suíça, Itália, Áustria, entre outros. E foi o primeiro contato que muitos 

destes imigrantes tiveram com as terras brasileiras, como relata Max Hermann Maier: 

 

Um dia de primavera de 1935, encontrei na escrivaninha de meu 
escritório, um prospecto da “Paraná Plantation Ltda” de Londres, 
sobre suas terras férteis no Norte do Paraná, Brasil. [...] Tinha sidoo 
Dr. Fritz Elsas, ex-prefeito de Berlim que me enviara o folheto. Elsas e 
eu e éramos conselheiros municipais. Nesse tempo de perseguições 
nazistas, era ele, como eu, consultor para pessoas que precisavam 
emigrar6. 

 

 
A VINDA DOS ALEMÃES 
 

Vale ressaltar, que ao mesmo tempo em que essas terras no Norte do Paraná 

estavam sendo loteadas, ocorria à ascensão do regime nazista na Alemanha, onde se 

iniciaram diversos tipos de perseguições aos judeus residentes no país, forçando o 

processo imigratório de muitos desses alemães judeus (de religião) e também os 

judeus de Hitler7. Com isso, milhares deles tiveram que imigrar para outros países, 

inclusive para o Brasil.  

Contemporaneamente à constituição das pequenas propriedades pela CTNP, 

um ex-chanceler do governo alemão chamado Luther fundou a Sociedade para Estudos 

Econômicos no Ultramar (Gesellschaft für Wirtschaftliche Studien in Ubersee), 

constituída por 10 bancos, empresas de navegação, representantes de partidos 

políticos e industriais. A SEEUM foi criada com a função de organizar e possibilitar a 

saída da Alemanha de pessoas que estivessem sofrendo com a recessão que se 

instalou no país no pós Primeira Guerra. No entanto, durante o período trabalhado 

                                                             
6
 MAIER, Max Hermann, Um Advogado de Frankfurt se torna Cafeicultor na Selva Brasileira: Relato de 

um Imigrante (1938-1975). Tradução: Mathilde Maier e Elmar Joenck do original alemão: Ein Frankfurter 
Rechtsanwalt wird Kaffeepflanzer im Urwald Brasiliens: Bericht eines Emigranten 1938-1975. Frankfurt 
am Main: Josef Knecht Verlag, 1975. p. 1. 
7
 As Leis de Nuremberg de 15 de setembro de 1935 considerava judeu, pessoas que tivessem tido algum 

antepassado de descendência judaica. Com tal atitude, essas leis perseguiram muitos daqueles que nem 
sabiam que alguns de seus antepassados haviam praticado a religião mosaica. Outros, por sua vez, já se 
encontravam convertidos ao cristianismo, essas pessoas passaram a ser denominadas judeus de Hitler. 
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neste estudo, a crise já havia sido superada, mesmo assim a SEEUM continuou seu 

trabalho, o esforço passou a ser a retirada da Alemanha de grupos que estavam sendo 

perseguidos pelas ideias nazistas. Por esse motivo é que a companhia alemã tornou-se 

fundamental para a vinda de alemães e judeu-alemães, para o interior do Brasil.  

Em 1934 o governo alemão passou a proibir a saída de divisas do país. 

Portanto, os judeus-alemães não poderiam sair com seus bens e riquezas, a não ser 

bens equivalentes a 10 mil marcos do Reich, que em 1939 passaram a ser de apenas 10 

marcos. Desse modo, os imigrantes ficaram impossibilitados de trazerem suas 

economias para adquirirem terras no Brasil. 

A solução encontrada foi o encaminhamento de material ferroviário, com os 

quais poderiam adquirir as terras, transacionando com a CTNP. A ponte que ligou a 

estrada de ferro de Jataí a Londrina sobre o rio Tibaji, por exemplo, foi importada da 

Alemanha, e aqui seu valor foi transformado em terras para emigrados semitas.  

 
Através da CTNP, uma companhia inglesa, poderíamos pagar uma 
quantia x, com o direito de adquirir um lote de terra no Brasil, pago 
em dinheiro alemão na Alemanha. E assim, a Alemanha mandava 
material ferroviário, que foi pago com nosso dinheiro8. 

 
Desta forma, a vinda de alemão-judeus para o Norte do Paraná com a 

triangulação9 feita entre a Inglaterra e esses refugiados10 tornou-se uma alternativa, 

tanto para os próprios judeus, já que assim fugiam das perseguições nazistas, como 

também para a Companhia, a qual teria a garantia de compradores. 

 

Como a região era “desocupada”, na concepção de posse legal, foi 
necessário promover a vinda de migrantes e imigrantes. Eles 
deveriam comprar as terras divididas, “socializando” a produção, 
bem como habitar os núcleos urbanos e dinamizar as atividades 
comerciais. Estes imigrantes deveriam possuir recursos e condições 

                                                             
8
 STERN, Rudolf; BEHREND, Susanne S. A História de minha vida. Rolândia: Ed. do Autor s/d. p. 2. 

9
 Esta triangulação consistia na compra, ainda na Alemanha, de ferro alemão, que era vendido aos 

ingleses, para a construção de uma ferrovia, ligando o Norte do Paraná ao Sul do país. Em troca 
recebiam um vale-terra, que lhes dava direito de uso e posse de seu lote. SOARES. Fontes para a 
investigação das identidades e religiosidades judaicas longe do judaísmo instituído: O caso Rolândia. 
Revista Brasileira de História das religiões. ANPUH, Ano II, n. 4, Maio. 2009 – ISSN 1983-2859. < 
HTTP://www.dhi.uem.br/gtreligião>. Acesso em 05 de Maio, 2011. p. 23. 
10 Emigraram como “refugiados”, por serem de “raça judia”, conforme contam em sua história, pois de 
acordo com as Leis de Nuremberg, todo aquele que tivesse ¼ de ascendência judaica, seria um judeu. 
KOSMINSKY, Ethel V. Rolândia, a Terra Prometida. SP: CEJ/USP, 1985. p. 59. 

http://www.dhi.uem.br/gtreligião
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de exercerem tais funções, pois as terras deveriam ser pagas e 
cultivadas [...].11 

 

Podemos perceber que, entre o tipo de imigrantes que se estabeleceram no 

início da colonização de Rolândia, muitos tinham profissões que não condiziam com a 

ocupação tida aqui no Brasil. 

 

Entre os imigrantes mais velhos, havia juristas dos mais diversos 
postos, desde o simples advogado até um Ministro da Justiça do 
Reich, juízes, advogados, médicos, professores, comerciantes, 
sacerdotes até um chefe duma firma de fama mundial; pouquíssimos 
eram os agricultores de profissão.12  

 

Como relatado anteriormente, os imigrantes judeu-alemães tinham a 

permissão de trazer 10 mil marcos de Reich, inicialmente. Contudo, vinham 

acompanhados de outras riquezas. Suas bibliotecas, obras de arte e instrumentos 

musicais. Do ponto de vista cultural, isto se destaca, pois a preocupação com a 

preservação da cultura alemã transparecia entre estes emigrados. 

 

Os fugitivos do regime nazista conseguiram trazer entre seus 
pertences, um grande número de livros, em detrimento de objetos 
domésticos. Esses livros foram (e ainda são) objetos que 
estabeleceram profundos traços de interação, uma vez que 
circulavam, mediante empréstimo, nas fazendas e na cidade de 
Rolândia.13 

 

Os livros possuíam um poder de agrupamento entre os alemães radicados no 

Brasil. Como nos relata Max Hermann, os imigrantes preteriam inclusive objetos 

práticos, de uso cotidiano, em favor da bagagem livresca, pois os livros lhes garantiam 

uma coesão entre seus pares. 

 

[...] Integrantes da colônia também possuíam bibliotecas, de variados 
tamanhos, e trazer os seus volumes e fazê-los circular era sinal de 

                                                             
11

 Hermann. Fugindo da morte: imigração de judeus alemães para Rolândia-PR, na década de 30. 
Londrina: Eduel, 1997. p. 19. 
12 MAIER, Max Hermann, Um Advogado de Frankfurt se torna Cafeicultor na Selva Brasileira: Relato de 
um Imigrante (1938-1975). Tradução de Mathilde Maier e Elmar Joenck do original alemão: Ein 
Frankfurter Rechtsanwalt wird Kaffeepflanzer im Urwald Brasiliens: Bericht eines Emigranten 1938-
1975, Frankfurt am Main: Josef Knecht Verlag, 1975. p. 20. 
13

 SOARES, Marco Antonio Neves. Da Alemanha aos trópicos: identidades judaicas na terra vermelha. 
Londrina: Eduel, 2012. p. 139. 
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aceitação naquela sociedade, na qual tinha de criar relações. A 
afirmação de Max Maier, identificando sua ação (trazer livros) com 
ações anteriores de outros fugitivos do regime nazista, possibilitou ao 
advogado de Frankfurt, ser como seus vizinhos, tornaram-se um 
deles: “[...] como nossos vizinhos, quando chegamos da Europa 
trouxemos caixões de livros que eram cuidadosamente transportados 
de estação de trem até nossas casas.”14 

 

E ainda 

 

Os livros e sua conservação eram preocupações tão importantes 
quanto o calendário agrícola ou notícias da Europa, pois a eles foi 
conferido um valor identitário que estabeleceu relações entre 
aqueles que possuíam uma história em comum, embora poucos se 
conhecessem antes da fuga. Isto criou um sentimento de pertença e 
de partilha, na qual o objeto assumiu uma significação passional e 
humanizada. Hertha Levy percebeu essa função do material 
bibliográfico dentro da colônia, ao afirmar que “Chovia dentro de 
casa e nossos livros sofriam – todos nós, imigrantes, tínhamos nossa 
biblioteca. Dávamos muita importância aos livros. Não queríamos 
deteriorar intelectualmente. Mantivemos viva a cultura alemã, que 
na Alemanha estava sendo destruída. Queimada, literalmente.”15 
 

 

 
ORGANIZAÇÃO CULTURAL 

 

Uma associação cultural fundada em vários pontos do Brasil onde existiam 

imigrantes alemães, no fim da década de 1940, também surgiu em Rolândia. A 

Associação Pró-Arte Rolândia, fundada em 1953, organizava conferências, reuniões, 

palestras e demais atividades culturais como um meio de união entre os emigrados.  

 

Embora ilhados no meio do mato, sentimos a necessidade de 
procurar acompanhar e compreender as mudanças. Em 1953, por 
ocasião dos festejos do centenário de criação do nosso Estado do 
Paraná, fundamos a Associação Pró-Arte Rolândia. Suas finalidades se 
resumem em oferecer estímulos nos campos da ciência e da arte, 
bem como oferecer palestras e exposições a respeito. 16 

                                                             
14 SOARES, Marco Antonio Neves. Da Alemanha aos trópicos: identidades judaicas na terra vermelha. 
Londrina: Eduel, 2012. p. 140. 
15

 SOARES, Marco Antonio Neves. Da Alemanha aos trópicos: identidades judaicas na terra vermelha. 
Londrina: Eduel, 2012. p. 141. 
16

 MAIER, Max Hermann, Um Advogado de Frankfurt se torna Cafeicultor na Selva Brasileira: Relato de 
um Imigrante (1938-1975). Tradução de Mathilde Maier e Elmar Joenck do original alemão: Ein 
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De acordo com Max Maier os conferencistas eram muitas vezes escolhidos 

entre os próprios refugiados, mas também entre pessoas de fora, seja de São Paulo, 

Rio de Janeiro e Curitiba e de outros países, tais como Alemanha e Estados Unidos. 

Músicos iam de São Paulo para realizar concertos em Rolândia. Grupos de teatro de 

São Paulo e Curitiba apresentaram espetáculos e leituras de peças precedidas e 

seguidas de comentários. Havia, ainda, a declamação de poesias alemãs. 

 

Em seu depoimento, Inge associou a Pró-Arte a uma expressão étnica 
inserido em seu universo cultural, o que promovia o estabelecimento 
de redes de interações múltiplas, já que congregavam diferentes em 
torno de elementos comuns, elementos esses construídos ou a 
construir. Por isso que a Associação também ocorriam debates em 
torno de temas brasileiros (literatura, fauna, flora, geologia), como 
forma também de provocar filiações e sentimentos de pertencimento 
ou adoção, valorando o espaço em que viviam por meio do 
reconhecimento de sua produção cientifico-cultural. Os membros do 
grupo ou aqueles que eram próximos dele, ao retornarem de suas 
viagens ao Brasil ou ao exterior, não raramente apresentavam seus 
relatos no clube, em processo inter-relacional fundamental para 
amenizar as dificuldades da vida no refúgio. 17 

 

Os temas das conferências eram os mais diversos: desde relatos de viagem até 

as mais modernas técnicas de ensino; a arquitetura barroca no Brasil e na Europa; 

relatos sobre a flora, o solo e o clima do Brasil, etc.  

Estas realizações da Pró-Arte, segundo o mesmo autor, mantiveram os 

imigrantes em contato com o resto do mundo.  

 

Tornou-se até tradição que rolandienses que pudessem empreender 
uma viagem ao interior do país, ou ao estrangeiro, na volta 
expuserem na pró-Arte suas impressões e experiências.18  

 

                                                                                                                                                                                   
Frankfurter Rechtsanwalt wird Kaffeepflanzer im Urwald Brasiliens: Bericht eines Emigranten 1938-
1975, Frankfurt am Main: Josef Knecht Verlag, 1975. p. 58. 
17 SOARES, Marco Antonio Neves. Da Alemanha aos trópicos: identidades judaicas na terra vermelha. 
Londrina: Eduel, 2012. p. 203-4. 
18

 MAIER, Max Hermann, Um Advogado de Frankfurt se torna Cafeicultor na Selva Brasileira: Relato de 
um Imigrante (1938-1975). Tradução de Mathilde Maier e Elmar Joenck do original alemão: Ein 
Frankfurter Rechtsanwalt wird Kaffeepflanzer im Urwald Brasiliens: Bericht eines Emigranten 1938-
1975, Frankfurt am Main: Josef Knecht Verlag, 1975. p. 59. 
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Todas as atividades da associação eram realizadas em língua alemã, da mesma 

forma que o jornal mensal editado pela mesma. Este pequeno jornal chamado Roland 

continha artigos, informações e programações de eventos artísticos e divulgação 

científica.  

A ligação com a Alemanha era evidente não apenas na utilização da língua, o 

jornal, por exemplo, tinha uma coluna na qual jovens da cidade de Bremen 

procuravam se corresponder com jovens de Rolândia.19 

A tentativa de preservação da cultura alemã também se apresenta na escolha 

de temas referentes a fatos e pessoas importantes da Alemanha, tanto nos artigos do 

jornal, quanto nas conferências e palestras da Pró-Arte. Também a divulgação de datas 

e eventos relativos a personagens expoentes da cultura alemã mostra essa 

preocupação. Assim, na edição de n° 10, do jornal Roland, é apresentado um artigo 

sobre o “125° aniversário de nascimento de Johannes Brahms”20. Destaca-se também a 

ida a Rolândia do crítico judeu-alemão Anatol Rosenfeld, para a realização de uma 

conferência sobre literatura.21 

No entanto, ocasionalmente havia artigos sobre personalidades brasileiras, 

como Rui Barbosa, e também artigos sobre problemas agrícolas relacionados ao café: 

orientação sobre plantio e colheita.22 

Dessa maneira, o jornal da Pró-Arte, embora demonstrando como orientação 

principal a conservação da cultura alemã, funcionava também, ainda que sem a 

mesma intensidade, como um veículo de integração dos imigrados à nova terra.  

Além disso, a Pró-Arte funcionava como ponto de encontro dos imigrantes, na 

sua tentativa de como se referia Max Maier (1975) de “não deixarem morrer toda a 

cultura alemã”. As duas funções principais da associação, clube (ponto de encontro) e 

cultural (realizações culturais) mostram que ela era um importante foco de 

relacionamento para os habitantes de Rolândia considerados como “refugiados” e, 

entre eles, os fazendeiros principalmente. 

 

                                                             
19

 “Roland”, n°9, Maio/Junho de 1958, p. 2.  
20 “Roland”, n°10, Julho de 1958, p. 3.  
21

 “Roland” n°10, Julho de 1958, p. 2. 
22 “Roland”, n° 9, Maio/Junho de 1958, p. 1. 
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Os objetivos da associação era a promoção do conhecimento e das 
artes por meio de diferentes atividades culturais. Para isso, os 
membros considerados intelectuais pelo agrupamento davam 
conferências e preleções relacionadas com suas áreas de formação 
ou com sua curiosidade intelectual. Max Hermann Maier, Joachim 
Marckwald e Friedrich Trauman discorreram, em diferentes 
momentos, sobre autores da literatura alemã, como Goethe, Thomas 
Mann e Heine, enquanto Mathilde Maier, Else Traumann e Silva 
Loeb-Caldenhof puderam apresentar suas capacidades artísticas ao 
piano, no canto e em palestras dedicadas a expor questões 
suscitadas pela pintura ou pela moderna escultura brasileira.23 

 

O que não podemos deixar de observar é que ao mesmo tempo em que 

favorecia a reunião de imigrantes alemães, formava uma barreira aos brasileiros pela 

utilização do idioma alemão. Além dos brasileiros, os descendentes de alemães do sul 

do Brasil, embora falando alemão, não tinham condições de participar das reuniões da 

Pró-Arte, pois, segundo os entrevistados por Ethel Kosminsky “eles não se 

interessavam pela cultura alemã”.24 

 

Haviam conferências, músicas, concertos e festas. Minha esposa 
guarda até hoje uma lista de reuniões promovidas anualmente pela 
Pró-Arte. Os colonos do Rio Grande do Sul, alemães açougueiros, não 
se interessariam em participar dessas reuniões.25 

 

A identidade alemã aparece aqui muito clara, pois não só em Rolândia, como 

em diversos lugares onde houve colonização alemã, ou onde foram identificados 

grupos importantes de refugiados alemães (como em São Paulo), estas associações 

também surgiram.  

 

A Associação Pró-Arte de Rolândia foi fruto de vivência do judaísmo 
desenvolvido em solo alemão, ela nesse sentido é filha do 
aperfeiçoamento civil [...], pois seus membros de origem judaica 
eram em sua ampla maioria, composta por judeus assimilados, com 
uma visão e expressão mais culturalista do que religiosa do judaísmo. 
Desta maneira, encontrar um grupo de judeus, refugiados alemães 
que decidiram permanecer no Brasil, valorizando a cultura alemã e 
europeia e ao mesmo tempo dedicando-se ao aprendizado da cultura 
local, pode ser reconhecido como uma forma de expressão do 

                                                             
23

 SOARES, Marco Antonio Neves. Da Alemanha aos trópicos: identidades judaicas na terra vermelha. 
Londrina: Eduel, 2012. p. 205-6. 
24

 KOSMINSKY, Ethel V., Rolândia, a Terra Prometida. SP: CEJ/USP, 1985. p. 84. 
25 KOSMINSKY, Ethel V., Rolândia, a Terra Prometida. SP: CEJ/USP, 1985. p. 85. 
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judaísmo liberal [...]. É um marcador identitário construído por 
manifestações de autoidentificação e escolhas que são capazes de 
exteriorizar valores híbridos e hifenizados, indicando fronteiras 
estabelecidas, espaços demarcados, identidades (re)construídas em 
um espaço caracterizado pela diversidade e multiplicidade étnica. 26 

 

A barreira cultural estabelecida pela Pró-Arte é clara e ultrapassa o problema 

da língua. Os descendentes de alemães do Sul do Brasil, embora falando alemão, não 

se integravam a ela.  
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Religiosidade popular: altares domésticos e 
benzimentos 
 

Gabriela Cristina Maceda Rubert 1 
 

 

 

 

 

Para analisarmos a religiosidade popular, precisamos conhecer as trajetórias 

individuais dos devotos, perceber a ligação com outras práticas religiosas e suas 

relações com as instituições formais eclesiásticas. A particularidade assim como nos 

fala Michel de Certeau tem “por significação remeter aos atos, pessoas e a tudo que 

permanece ainda exterior ao saber assim como ao discurso” (CERTEAU, 2002, p. 92). A 

partir ,portanto, de relatos individuais e da historicização do lugar é possível 

compreender as práticas de construção de altares domésticos e dos benzimentos. 

Compreendendo que o fazer historiográfico “oscila entre “fazer história” e “contar 

história”, sem ser redutível nem a uma e nem a outra” (CERTEAU, 2002, p. 109) 

 O catolicismo popular é constantemente relacionado ao atraso, como 

permanência de superstições e ritos primitivos e ultrapassados, assim como aponta 

Steil: 

 
O esquema evolucionista, no qual se fundamenta nosso pensamento 
moderno, tende a ver o catolicismo popular tradicional como uma 
etapa ou sobrevivência do passado que, mesmo resistindo à ação 
racionalizadora inexorável do processo histórico, deverá desaparecer 
(STEIL, 2001, p. 17) 
 

Apesar da hereditariedade de crenças do catolicismo colonial Ibérico, o 

catolicismo popular se apropria de novas significações na sociedade moderna, 

utilizando identidades novas, reelaborando crenças e práticas, dialogando com as 

várias instâncias da sociedade atual, “o tradicional permanece, reproduz-se e atualiza-

se nas franjas da instituição” (STEIL, 2001, p. 17). O estudo sobre o processo histórico 

                                                             
1 Mestranda do PPGSH da Universidade Estadual de Londrina. 
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de formação das religiosidades populares, têm exigido a pluralidade dos 

pesquisadores, pois as doutrinas religiosas aparecem imbricadas, o que demanda 

conhecimento da simbologia das diferentes imagens, dos rituais e das relações 

históricas subjetivas á visualidade do campo religioso. Lopes aponta para esta 

constituição plural da religiosidade popular atual: 

 
As identidades sincrônica e diacronicamente múltipla dos devotos 
populares do catolicismo, antes pressionadas pelo papel mediador da 
Igreja, atualmente explodem em uma diversidade de combinações, 
que incluem representações mediúnicas, influências afro, indígenas, 
orientais, holísticas ou ecológicas, entre outras ( LOPES, 2010, p. 117) 

 

Os processos de resignificações culturais são muito intensos no campo da 

religião. Entre a religiosidade popular e a religião institucionalizada há uma relação 

constante, em que a cultura residual e dominante se torna tão imbricada que muitas 

vezes é difícil realizar a diferenciação. Durante todo o processo histórico de 

constituição de doutrinas e domínios, o catolicismo reelaborou idéias de outras 

doutrinas religiosas e de povos dominados para realizar o processo de aproximação 

com os devotos. Williams justifica: 

 
Isso porque alguma parte dela, alguma versão dela-sobretudo se o 
resíduo é proveniente de alguma área importante do passado- terá 
de ser, em muitos casos, incorporada se a cultura dominante quiser 
fazer sentido nessas áreas. Também porque, em certos aspectos uma 
cultura dominante não pode permitir que muitas dessas práticas e 
experiências fiquem fora de seu domínio sem correr certo risco. 
(WILLIAMS, 2011, p. 57) 

 

Por outro lado, a religiosidade popular - neste caso a religião popular híbrida 

brasileira- reinterpretou e inseriu doutrinas e dogmas do catolicismo romano 

institucionalizado, nas práticas cotidianas populares.  

Os depoimentos coletados em entrevistas com os devotos propiciaram uma 

história repleta de práticas e vivências históricas particulares. Histórias individuais que 

em muitos momentos se confundem com a história do lugar , pois processos históricos 

e marcos são vividos e percebidos de formas diferentes, mas coletivamente. Ao 

mergulharmos no universo dos devotos e compreendermos o significado da religião 

para essas pessoas, começamos a nos identificar com a temática da pesquisa, e a nos 
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sentirmos estimulados para prosseguir nas investigações, nas coletas de materiais e 

nas leituras relacionadas com o tema. A quantidade de estudos sobre práticas 

populares é muito grande, mas poucos relacionam a constituição do espaço doméstico 

com as crenças e rituais religiosos. É importante uma análise mais aprofundada sobre a 

disposição e a arquitetura de determinadas criações espaciais específicas populares 

que tem um sentido religioso muito forte, como por exemplo, as casas de benzedores.  

O campo religioso não se constitui de forma homogênea e muito menos se 

estabelece enquanto estático. A  forma como os  indivíduos  se relacionam com o 

universo religioso muda,  a sociedade como um todo influencia a formação e as 

manifestações religiosas em determinados espaços e temporalidades. Isso porque os 

homens criadores das instituições e das práticas religiosas são históricos. Estão em 

constante ação, vivem em uma sociedade, portanto são sociais. Para Raymond 

Williams não existe a separação entre o econômico, o político e o cultural, todos se 

influeciam e são frutos das ações dos homens “Não se pode colocar a “arte” em um 

extremo, e “trabalho” em outro, ou se aceitar uma separação entre “homem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

estético” e “homem econômico””(WILLIAMS, 1961 apud CEVASCO, 2001,  p. 54). No 

caso das devoções é interessante perceber como as mudanças econômicas e nas 

formas de viver podem influenciar o aumento ou a diminuição do número de fiéis a 

alguns santos específicos. José Rogério Lopes realizou um estudo em que percebeu o 

aumento da devoção aos santos da crise, chamados popularmente de “Quarteto 

Fantástico”(Santo Expedito, São Judas Tadeu, Santa Edwirges e Santa Rita de Cássia) , a 

popularidade desses santos gira em torno do “reconhecimento de suas capacidades de 

resolverem rapidamente problemas concretos como desemprego e dívidas” (LOPES, 

2010, p. 122). Ao fazer o levantamento dos santos presentes nos altares domésticos, 

também é pertinente relacionar o universo social do devoto às suas práticas religiosas. 

As preferências devocionais não surgem ao acaso, estão intrínsecas às vivências dos 

fiéis, são produções históricas dos sujeitos. 

Os indivíduos pertencentes ao mundo religioso, que se identificam com uma 

doutrina específica ou com várias, não se apresentam como alienados em sua forma 

plena, eles não são apenas recepção, eles também participam da produção da cultura. 
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No sentido de cultura atribuido por Raymond Willians,  de uma “cultura ordinária”, em 

que a cultura é comum  

 
Usamos a palavra cultura nesses dois sentidos: para designar todo 
um  modo de vida- os significados comuns; e para designar as artes e 
o aprendizado- os processos especiais de descoberta e esforço 
criativo (...) A cultura é de todos, em todas as sociedades e em todos 
os modos de pensar (WILLIAMS, 1958 apud CEVASCO, 2001, p. 49) 

 

O conceito de cultura ordinária trabalhado por Williams é muito enriquecedor 

para pensarmos as práticas religiosas domésticas. Que não estão inseridas no espaço 

oficial da Igreja, mas que mesmo assim sofrem influências das doutrinas católicas. Que 

ao mesmo tempo em que apresentam divindades populares pertencentes ao universo 

rústico-camponês, estão repletas de imagens tradicionais do catolicismo romano. 

Apresentam elementos muito particulares e ao mesmo tempo identidades coletivas.  

Nesse sentido também podemos pensar a prática da benzedura como 

pertencente a uma cultura ordinária,  A benzedura é vista por muitos com preconceito 

justamente por não corresponder a uma prática científica, intulada por vezes, como 

uma “crendice retrógrada”. Mas o que está implícito é justamente a permanência 

dessa prática em uma sociedade todavia desigual, em que as pessoas são atendidas de 

forma desumana em muitos centros médicos públicos e em que a ciência é uma regalia 

de poucos. A benzedura portanto não estabelece apenas um sentido religioso para 

essas pessoas, mas se coloca principalmente como alternativa e muitas vezes como 

única opção de auxílio. A sabedoria popular e vivida é desconsiderada pelo que se 

intitula conhecimento científico. Apesar da riqueza e do legado histórico desse 

conhecimento passado de geração para geração, a ciência enquanto instituição 

“moderna” e “racional” inferioriza as práticas populares. Mas o que então é 

considerado ciência? Que tipo de conhecimento e sabedoria é legitimado por essa 

instituição construída historicamente? Segundo Fourez é preciso “deslegitimar a visão 

de ciência como absoluta” (1995, p. 61), nos instigando inclusive a pensar nosso 

próprio papel diante da sociedade, nossa relação com as vivências do cotidiano, nossos 

limites e nossas cegueiras intelectuais diante das inúmeras contradições do mundo em 

que vivemos. Podemos nos perguntar “então se é adequado deixar unicamente aos 
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especialistas determinar quais são os conhecimentos originais e os problemas que 

estão no front dos conhecimentos” (1995, p. 84) Segundo Thompson “ O mundo real 

avança sobre os gabinetes e impõe aos intelectuais a tarefa de questionar conceitos e 

teorias para procurar entender e explicar a realidade que se apresenta” (1981, p. 17)  

A análise das práticas do cotidiano, que para muitos estudiosos não possibilita a 

crítica e a compreensão histórica, permite sublinhar as fissuras geradas pelos conflitos 

e pelas diferenças. Os devotos em alguns casos estabelecem relações de resistência 

através de suas permanências devocionais. Por exemplo, o caso com o qual tive 

contato, a devoção do Seu Juca ao Monge João Maria de Jesus é uma das formas dele 

preservar e recordar os tempos passados, em que as relações familiares eram outras, 

baseadas na organização paternal. Além disso, o lugar onde vive esse senhor 

(Catanduvas), apresenta um histórico intenso de conflitos de terra, de expropriação 

agrária e de exôdo rural, o que gerou uma mudança muito grande na forma de viver 

das pessoas da localidade.  

Thompson nos fala da relação do povo com os costumes em busca de suas 

reivindicações: 

 
Por isso cultura popular é rebelde, mas o é em defesa dos costumes. 
Esses pertencem ao povo, e alguns deles se baseiam realmente em 
reivindicações muito recentes. Contudo, quando procura legitimar 
seus protestos, o povo retorna frequentemente às regras 
paternalistas de uma sociedade mais autoritária, selecionando as 
que melhor defendam seus interesses atuais. (THOMPSON, 1998, p. 
19) 

 

As práticas religiosas privadas podem expressar formas de resguardo memorial 

do devoto, a intenção da permanência identitária e suas atitudes frente às mudanças 

políticas, sociais e econômicas. As problemáticas colocadas nos ajudam a refletir o 

sentido da prática religiosa privada no cenário social e cultural brasileiro da atualidade. 

O fluxo migratório e as relações culturais múltiplas geram essa mobilidade religiosa, 

essa intensa reelaboração e hibridização das práticas: 

 
A intensificação das migrações, assim como a difusão 
transcontinental de crenças e rituais no século passado acentuaram 
essas hibridizações e, às vezes, aumentaram a tolerância com relação 
a elas, a ponto de que em países como Brasil, Cuba, Haiti e Estados 
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Unidos tornou-se freqüente a dupla ou tripla pertença religiosa; por 
exemplo, ser católico e participar também de um culto afro-
americano ou de cerimônia new age” (CANCLINI, 2006, p. XXVIII) 

 

Esses migrantes trazem costumes de suas regiões, assim como herdaram 

práticas de seus antepassados, que podem ter sido trazidas de outros países, ainda no 

processo de colonização ou mais tarde com a imigração dos europeus no início do 

século vinte. Essas heranças resignificadas ao longo do tempo formam a cultura 

brasileira, tão difícil de ser definida justamente devido a sua pluralidade de influências 

e de práticas.2 A migração gera um trânsito muito grande de práticas e ideias, mas ao 

mesmo tempo faz com que as pessoas criem e reafirmem novas e antigas identidades 

construídas historicamente. O exôdo rural não gerou apenas um vazio demográfico, 

mas também um vazio de relações. É interessante pensar a forma como as pessoas se 

relacionavam. Os vizinhos eram praticamente membros da família, ou raras vezes não 

eram compadres. A proximidade dos laços típica das sociedades camponesas é 

exemplificada por uma prática citada por vários entrevistados, os bailes de “pixirão”. 

Quando uma família desejava derrubar uma área da mata de sua terra ou colher algum 

tipo de cultivo, chamava os conhecidos pra ajudarem, e em troca disso oferecia um 

baile com direito a comida e bebida. Muitos descrevem essas reuniões como 

divertidas, segundo eles todo mundo se reunia sem hesitações e ajudava seu vizinho, 

amigo e compadre quando precisavam. Essas relações para nós hoje parecem 

incabíveis, na nossa sociedade não presenciamos mais esses laços de solidariedade 

dentro de uma comunidade. Mesmo no meio rural essas práticas estão praticamente 

extintas. Os moradores demonstram saudosismo quando relembram os tempos de 

posse, a comunidade era grande, haviam mais festas, mais pessoas. Através da análise 

dessas mudanças e permanências podemos construir e entender a história das pessoas 
                                                             
2
 Há muitos estudos sobre o conceito “cultura brasileira”, mas a reflexão que sempre se coloca é: O que 

é afinal a cultura brasileira? São definidas também subdivisões e diferenciações dentro desse conceito, 
como por exemplo, a “cultura popular”, conceito também de complexa definição, bastante polemizado 
pelos pesquisadores das ciências sociais. Durante muito tempo o termo “popular” foi relacionado á 
práticas primárias e rústicas, sendo visto de forma pejorativa por grupos intelectuais. Outras análises 
fazem a relação do conceito com a condição de classe, antagonizando com o que seria de origem 
elitista. Não acredito ser possível analisar a cultura popular brasileira em uma redoma, não 
influenciando e não sendo influenciada pelas múltiplas práticas culturais. Nestor García Canclini definiu 
o que ele chama de culturas híbridas: “entendo por hibridização processos socioculturais nos quais 
estruturas ou práticas discretas, que existiam de forma separada, se combinam para gerar novas 
estruturas, objetos, práticas” (CANCLINI, 2006: XIX). 
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e da sociedade onde vivem, traçar seus anseios passados e futuros e conceder 

importância e valor histórico as suas vivências. 

Esses processos históricos influenciaram a reafirmação e o fortalecimento da 

identidade camponesa nesse espaço e tempo estudado. Williams em seu livro o 

Campo e a Cidade analisa o movimento literário bucólico enquanto reflexo de 

mudanças nas formas de produção da sociedade inglesa no período de transição para 

o capitalismo agrário. Percebendo que os camponeses sem-terra transcedem a um 

momento histórico mais longinquo, o paraíso perdido, nos tempos primórdios onde 

não existiam todavia senhores que os comandassem (WILLIAMS, 1989, p. 65). As 

aspirações e esperanças presentes nas profecias e pregações dos monges, oriundas de 

tempos remotos continuam presentes em nossa sociedade, os devotos citam e 

comentam a existência do “paraíso perdido”, lugar sagrado constantemente 

pronunciado pelos monges do Contestado. José de Souza Martins aponta a 

persistência de certas noções muito antigas como a busca da terra prometida, que 

muitas vezes estão presentes nas migrações,  

 

A migração de milhares de pessoas do Nordeste e do Centro-Oeste 
para a Amazônia, a partir dos anos 1950 e até hoje, lugar de 
numerosos conflitos camponeses, tem sido concebida pelos próprios 
migrantes como uma imensa romaria em direção à terra prometida. 
No mais das vezes, devotos do Padre Cícero deslocam-se em busca 
da mítica Bandeira Verde, cuja existência ele teria mencionado em 
suas profecias, vulgarizadas em folhetos de cordel. Tudo indica que a 
concepção utópica resulta de uma mescla de crenças medievais que 
reúne as idéias de Gioacchino, Da Fiori sobre a Terceira Era, o 
Tempo do Divino Espírito Santo, com o imaginário das Cruzadas e 

das peregrinações à Terra Santa. (MARTINS, 2008, p. 72) 
 

Embora esse autor esteja se referindo a “práticas” e a “concepções”, ele situa os 

movimentos de Canudos e Contestado como duas situações em que “a Igreja Católica 

apoiou o Estado e se pôs contra os camponeses, que supunha heréticos”. No entanto, 

logo a seguir, ele se refere às práticas presentes no MST, “o maior e mais ativo 

movimento camponês do Brasil, na atualidade, no qual ele enxerga também 

elementos de inspiração milenarista e messiânica”. (MARTINS, 2008, p. 73). Dentro do 

movimento do MST atualmente em determinadas regiões permanece a devoção ao 
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Monge João Maria de Jesus, justamente por representar a luta pela terra, e a 

esperança de um paraíso perdido, onde o mundo é mais igualitário.3 

O papel do historiador é refletir porque essas ideias e anseios permanecem 

ainda hoje refletidos na cultura dos sujeitos, transmitidas de geração para geração. 

Seria porque as desigualdades sociais permanecem? Ou porque o descaso com 

determinados grupos permanece? Os sonhos e a luta por uma vida melhor 

permanecem. 

Ao mesmo tempo em que os conflitos sociais continuam frequentes no campo, 

as formas de viver mudam. As novas relações estabelecidas com a terra devido à 

modernização agrária, à produção dos produtos agrícolas em grande escala e aos 

latifundios afetou diretamente a vida das pessoas, “a vida do campo e da cidade é 

móvel e presente: move-se ao longo do tempo, através da história de uma família e 

um povo; move-se em sentimentos e idéias, através de uma rede de relacionamentos 

e decisões” (WILLIAMS, 1989, p. 19). Mesmo as pessoas que vivem no perímetro 

urbano sentem as mudanças do campo, porque os dois espaços são correlacionados, 

vive relações intensas de troca, até mesmo porque essa divisão também é uma criação 

histórica:  

 
A divisão e oposição entre cidade e campo, indústria e 
agricultura, em suas formas modernas, representa a 
culminação crítica do processo de divisão e especialização do 
trabalho que, embora não tivesse início com o capitalismo foi 
desenvolvido dentro do capitalismo a um grau extraordinário e 
transformador. Esta divisão fundamental se manifesta sob 
outras formas: a separação entre trabalho mental e trabalho 
braçal, entre administração e execução, entre política e vida 
social. (WILLIAMS, 1989, p. 409) 

 

Surgindo disso denominações estereotipadas entre o universo que pertence ao 

campo, e o universo urbano, como se houvesse uma fronteira rígida entre os dois 

espaços, “ a idéia do campo tende á tradição, aos costumes humanos e naturais. A 

idéia da cidade tende ao progresso à modernização, ao desenvolvimento” 

                                                             
3 Para Tânia Welter “As lideranças do MST, assim como a CPT, buscam na Guerra do Contestado 
elementos fortalecedores e legitimadores para as lutas contemporâneas em defesa dos direitos dos 
trabalhadores, em destaque a questão do acesso à terra”. (2007: 214) 
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(WILLIAMS,1989, p. 397). Esses antagonismos não ficam restritos apenas à questão 

espacial, a tradição muitas vezes ligada ao arcaico é relacionada às práticas culturais 

populares, enquanto o moderno é relacionado às culturas hegemônicas, o que gera 

uma dicotomia limitada. As dicotomias criadas em torno das definições de conceitos 

nos privam das discussões enriquecedoras que analisam as relações contraditórias e 

históricas entre as múltiplas práticas culturais. O moderno pode ser impregnado pelo 

tradicional, pelas permanências histórico-culturais, e a fronteira entre o que é 

moderno e o que é vestígio do passado também não é definitiva e possível de ser 

traçada. Nos processos culturais podemos perceber “a copresença constante de várias 

formas do emergente com as formas do residual e do dominante” (WILLIAMS, 2011, p. 

52). Canclini discute muito bem essa questão quando procura definir as práticas 

híbridas presentes na sociedade atual. 

 
É nesse cenário que desmoronam todas as categorias e os pares de 
oposição convencionais (subalterno/hegemônico, 
tradicional/moderno) usados para falar do popular. Suas novas 
modalidades de organização da cultura, de hibridização das 
tradições de classes, etnias e nações requerem outros instrumentos 
conceituais. (CANCLINI, 2006, p. 283) 

 

O cenário a que se refere Canclini é a sociedade atual, na qual as relações e as 

trocas culturais não são demonstradas e percebidas claramente: “A crise conjunta da 

modernidade e das tradições, de sua combinação histórica, conduz a uma 

problemática (...) no sentido de que o moderno se fragmenta e se mistura com o que 

não é” (CANCLINI, 2006, p. 353).  Isso nos leva a uma outra reflexão, o do papel das 

tradições, “O sentido hegemônico da tradição é sempre o mais ativo: um processo 

deliberadamente seletivo e conectivo, que oferece uma ratificação cultural e histórica 

de uma ordem contemporânea” (WILLIAMS, 2000, p. 138). O aprofundamento 

histórico em cada análise específica é importante para podermos perceber como essas 

estipuladas tradições foram criadas, com que intuito, para quem e por quem, pois 

“todas as tradições são seletivas” (WILLIAMS, 1989, p. 34). Não podemos portanto, 

nos esquecer de que esses conceitos foram criados, que constantemente estão se 

reelaborando e que assumem um sentido na sua temporalidade, são conceitos 

datados, criados com uma intenção histórica.  
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O historiador não tem como função solucionar as contradições e os problemas 

que apresenta em suas análises, mas desnaturalizar determinadas concepções, 

conceitos e processos históricos falseados por uma ilusória harmonia, está entre suas 

possibilidades. Não se pretende analisar as devoções religiosas e as práticas de 

benzeduras como permanências e vestígios do passado que resistem em forma de 

oposição à sociedade atual. Mas como relações plurais reelaboradas em uma 

sociedade contraditória que ao mesmo tempo em que rejeita, incorpora as tradições e 

as práticas culturais do passado para criar processos de identificação e englobar 

sujeitos históricos em comunidades artifíciais homogêneas. Assim como nos fala 

Cornelius Castoriadis: 

 
O social-histórico é o coletivo anônimo, o humano-impessoal que 
preenche toda formação social dada, mas também a engloba, que 
insere cada sociedade entre as outras e as inscreve todas numa 
continuidade, onde de uma certa maneira estão presentes os que 
não existem mais os que estão alhures e mesmo os que estão por 
nascer. (CASTORIADIS, 1982, p. 131) 

 

O trabalho do historiador, no entanto, é pesquisar sobre a vida dos sujeitos 

históricos que constituem e reconstituem espaços religiosos muito particulares e 

únicos, refletindo sobre a estrutura de sentimentos contida nesse processo cultural 

“estamos interessados nos significados e valores tal como são vividos e sentidos 

ativamente” (WILLIAMS, 2000, p. 155) 

A presente pesquisa não é possível de ser feita sem a constante relação entre o 

individual e subjetivo, com o coletivo histórico identitário e com os processos sociais. 

Através das entrevistas com os devotos e das histórias de vida podemos perceber a 

religião não como uma instituição apenas de alienação, ou imposta de cima para baixo, 

mas como um processo maior de formação influenciando e sendo influenciado 

constantemente. Castoriadis apresenta esse constante diálogo que o historiador deve 

exercitar entre o coletivo, - “não podemos compreender uma sociedade sem um fator 

unificante, que fornece um conteúdo significado e o entrelace com as estruturas 

simbólicas” (1982, p. 192) - e o individual – “o que nos interessa na história é nossa 

alteridade autêntica, os outros possíveis do homem em sua singularidade absoluta” 

(1982, p. 196) 
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Os devotos reelaboram signos da Igreja Católica, da vida cotidiana deles, de 

identidades coletivas pertencentes aos seus universos, de outras religiões e 

religiosidades e de seus antepassados. Formando expressões e manifestações culturais 

muito particulares mas ao mesmo tempo inseridas no  campo religioso híbrido 

brasileiro. Nesse cenário a multiplicidade de memórias complexifica determinações 

conceituais gerais e globais. Como nos coloca Sandra Pesavento, “ As identidades são 

múltiplas e vão desde o eu, pessoal, construtor da personalidade, aos múltiplos 

recortes do social, fazendo com que um mesmo indivíduo superponha e acumule, em 

si diferentes perfis identitários” (2005, p. 90) A identificação com algumas divindades, 

como por exemplo, Nossa Senhora Aparecida está para além da propagação que a 

Igreja Católica fez dessa imagem, representa acima de tudo os anseios, as angústias e o 

cotidiano dos devotos. Em um caso específico com o qual tivemos contato, um senhor 

de 94 anos era devoto de São João Maria de Jesus, um dos monges do movimento do 

Contestado, esse profeta não foi reconhecido pela Igreja enquanto santo, mas a fé 

pelo seu poder divino permanece no imaginário do povo.  

Para além do estrito sentido religioso, a imagem do monge, representa a luta 

pela distribuição igualitária da terra, representa a esperança de um paraíso perdido, 

representa o saudosismo de um tempo em que as relações eram outras, representa a 

permanência da identidade camponesa. Isso não siginifica que o devoto perceba todo 

esse processo envolto na imagem devocional do monge. São estrtuturas de 

sentimentos, que não aparecem explícitas nas práticas religiosas, principalmente no 

âmbito doméstico. Assim como nos fala Michel de Certeau (2002), sobre os modos de 

viver no cotidiano, no estudo histórico é preciso analisar o invisível. O subjetivo para 

Williams é fundamental “pois esse é o ponto central da análise social e cultural de 

qualquer tipo: investigar não apenas as ideias e atividades manifestas, mas também as 

posições e ideias que estão implícitas e mesmo tomadas como certas” (WILLIAMS, 

2011, p. 203). As memórias compartilhadas pelos devotos podem ajudar a perceber 

esse “não visível”, que as imagens e o olhar não saciam. O contado, no entanto, não é 

o vivido, a linguagem sempre é um discurso e está permeada também por razões 

sociais. Todavia é justamente o exercício de compreender o significado no presente 
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dos silêncios e dos discursos, que enriquece e propicia o aprofundamento na análise 

dos processos culturais. 

As práticas privadas representam a compreensão de mundo do sujeito histórico. 

Suas memórias e anseios estão de alguma forma representada no espaço de sua casa, 

a partir de objetos, de rituais, de gestos, de práticas, de formas de viver e se relacionar 

com a família e com o espaço material. Portanto, suas vivências históricas e seu 

entendimento de passado estão subjetivamente impressas nos pequenos detalhes de 

seu lugar de moradia. Essa organização do espaço da casa e principalmente do altar 

construído pelo devoto, simboliza a criação e a produção de sua própria cultura. Ele 

não vive isolado, é influênciado pelas relações que já viveu e que vive em sociedade,  

“o íntimo e familiar está invadido pelo público, pela manipulação da percepção: a 

televisão, o rádio, o telefone, a internet, portanto, pelo adverso, pelo seu 

oposto.”(MARTINS, 2011, p. 94), transporta portanto sua interpretação e visão de 

mundo para o lugar privado. Para muitos a prática de orações espontâneas (no sentido 

de não serem as tradicionais do catolicismo) e o culto de altares domésticos não 

representa uma manifestação cultural de importância, muito menos é tema de 

pesquisa e de aprofundamento na interpretação da sociedade através da história. Mas 

se utilizarmos o conceito de cultura ordinária e compreedermos que nossa sociedade 

não está dividida entre processos, manifestações e práticas sócio-culturais mais e 

menos importantes, veremos a complexidade histórica dessas formações religiosas. 
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Raul Seixas: esculpindo-se a si próprio em sua 
Ópera Rock 
 

Jeferson Santana Brandão1 
 

 

 

 

Raul Seixas, o músico filósofo que é protagonista desta pesquisa, dedica a 

ultima parte de sua obra musical, identificada aqui como uma grande “Ópera Rock”, a 

deixar sua “impressão digital na terra”, legando sua filosofia individualista de busca 

por si próprio à “geração da luz” vindoura. Encontramos este legado, sobretudo nas 

canções dos álbuns lançados na década de 1980, ultima vivida por nosso personagem 

central. Como ele construiu a si próprio enquanto criador da Ópera Trágica? Sua 

música é a sua impressão digital na terra. Um monumento a um espírito tornado livre 

através da afirmação de sua alegria a partir da dor que emana dos abismos da 

existência. Interessa aqui vislumbrar a obra de arte feita por nosso herói a partir de sua 

própria vida.  

 

A escultura de si faz sentido. O que querem esses artistas é inscrever 
o querer dentro do organismo, submeter o corpo à linha de uma 
vontade experimental. [...]. 
A encenação das partes malditas visa ao surgimento de uma vontade 

de prazer. O noturno com o qual esses artistas brincam chamam as 

auroras que ainda não brilharam. A qualidade dessas luzes que eles 

inventam informa sobre aquela outra dos crepúsculos futuros. 

(ONFRAY, 1995, pg. 100) 

 

Essas novas luzes estão no movimento de superação do homem em Zaratustra, 

nos trilhos que apontam os caminhos do Novo Aeon. Não consiste uma tarefa simples 

a construção de si enquanto obra de arte. A justificação maquiavélica dos fins pelos 

                                                             
1
 Mestrando do Programa de Pós-Graduação em História Social da Universidade Estadual de Londrina - 

Bolsista CAPES. 
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meios, não é justificável para uma mente artística “[..]. Um belo fim supõe belos 

meios, todo o escultor de si o sabe. A maneira de alcançar um objetivo faz, por sinal, 

parte desse objetivo. [...]”(ONFRAY, 1995, pg. 130). Raul Seixas tinha isso em mente, 

por isso nunca parava na pista, mantendo-se sempre atento aos rumos da história, ou, 

melhor dizendo, de sua história individual. O escultor de si tem coisas grandes a 

conquistar e não pode ficar parado como os indivíduos subordinados aos rebanhos 

institucionais. Urge ao escultor de si abandonar as amarras do pessimismo, e utilizar 

sua arte para transpor os abismos dionisíacos da existência.  

O ‘cambalache’ de um século febril e problemático, se misturando aos 

constantes afastamentos das divindades geradoras da vida na terra, que são incapazes 

de conviver com aquele espírito tão tomado pela urgência em pensar e falar ao mundo 

conduz e, frequentemente, reconduz Raul Seixas a mais agressiva, porém mais fácil via 

de acesso ao universo dionisíaco. Em outras palavras, a perene desafinação com a 

sociedade e com as suas mulheres, levam Raul Seixas a mergulhar de cabeça nas 

drogas e no álcool. Ele diz num texto de 1974 retirado de seu baú: 

 

[...] Sentia, tocava, compunha, bebia, fumava maconha, cheirava 
cocaína, cultuava a droga. Abandonara e esposa e a filha. 
O culto ao não-rotulado. 

O culto a Raul Seixas! 

Baco! Dionísio! Sim. 

Agora é madrugada de mais um dia de fracos escravos e eu estou 

bêbado! Bêbado e apaixonado de êxtase por ti, meu Deus! 

Estou emaconhado noite adentro pensando no que sinto por Ti, e por 

ti beleza total que minha mente se abre sem cansaço sob o efeito da 

cocaína com que te amo! Ó inocente impiedoso! 

“Faze o que tu queres, há de ser tudo da lei.” 

Eu cultuo as drogas da vida! [...] (SEIXAS, 1996, pg. 152) 

 

Raul Seixas legou ao Brasil uma quantidade enorme de “raulseixistas”. Alguns 

se apoiam no Raul do fácil acesso ao dionisíaco, e assim ofuscam a figura do criador, 

que chega com sua arte a transposição dos abismos da existência, gerando a qualidade 

mais jubilosa da alegria em si. As inúmeras tentativas de retirar de Zaratustra uma 

essência, um sistema, parecem se repetir hoje com o Raul. A preferência e 

comodidade dos que só enxergam com olhos velhos, é ignorar a grande essência do 
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devir. Podemos dizer que ele “é”. Mas “é” em construção, é uma metamorfose 

ambulante. Tal qual o curinga no baralho, não pode ser identificado por um rótulo que 

o defina: 

 

Sinceramente, não falo com revolta nem rancor, mas não gosto que 
me classifiquem; não me julgo classificável para ser rotulado em 
prateleiras ao alcance de quem me lança mão. Não é assim tão fácil, 
aliás ninguém é fácil. Nem eu. 
Eu não sou de nada, minha gente, não estou em nada e por nada e ao 

mesmo tempo sou. Tudo, em tudo e por tudo. Incoerente e arbitrário 

ás vezes, muitas vezes, milhões de vezes, todo o tempo. Sou apenas 

uma mistura confusa de todas as informações que recebi com o 

coração batendo assustado, hoje fumando maconha amanhã apareço 

chupando pirulito. Eu não sei quem sou nem quero que me definam. 

Não me perguntem onde estará metido este Raul que eu não sei 

responder. Não há respostas, pois não há perguntas. Senão fica 

assim: 

– Onde está Raul? 

– No intelectual? No menino família? No hippie, no político? No 

eterno hipocondríaco? No sensual? No estudante de filosofia? No 

compositor popular? 

[...] 

Não, não estou ali ou aqui, rótulos prontos para serem usados. 

[...]  (SEIXAS, 1992, pg. 29) 

 

Assim, vários são os usos e até eventuais apoios doutrinários que se podem 

extrair de um pensamento livre, mas isso lhe amputa a única constante que tem 

validade diante de tal pensamento: a constante da inconstância do devir. Se 

quiséssemos utilizar o pensamento de Raul ou de Zaratustra como base de ação para 

as nossas vidas, seria preciso ter em mente o grande ensinamento de ambos: Torne-se 

você mesmo. “Cada um de nós é um universo” (Há Dez Mil Anos Atrás, 1976). Assim 

como Zaratustra despede todos os crentes por terem as crenças tão pouco valor, 

também o Raul diz: “estou seguindo meu caminho, não peço que me sigam, cada um 

faz o que pode, os homens passam e as músicas ficam.” (A Pedra do Gênesis, 1988).  

O disco “Abre-te Sésamo” de 1980, celebra a chegada de uma década recheada 

de promessas mal cumpridas acerca da situação política. Aos quarenta ladrões, que de 

acordo com Raul sempre estiveram aqui, junta-se Ali Babá pra esculachar ainda mais a 

pobreza galopante que havia no país aos olhos de Raul: “E lá vou eu de novo, brasileiro 
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nato, se eu não morro eu mato essa desnutrição.”. Talvez a palavra mágica que dá 

título ao disco e a primeira canção pudesse resolver o problema. Se não desse certo, 

havia uma proposta irreverente logo na segunda faixa: Alugar o Brasil e garantir nosso 

mingau com os dólares dos inquilinos. 

O disco todo é um exemplo de bom humor diante de assuntos políticos e 

culturais que não eram temas fáceis de abordar. Deus em “Eh meu Pai”, a 

sensualidade de “Ângela”, a falta de paciência com os colegas artistas em “Conversa 

para boi dormir”, um apelo regional sertanejo (Minha Viola e A Beira do Pantanal), um 

irreverente discurso “homofóbico”, em Rock das Aranha, e até uma provocativa e 

controversa alusão à pedofilia, em “Baby”, compõe o disco pesado no discurso e leve 

no formato. 

Mas a canção que melhor utiliza a sabedoria trágica é uma composição de Raul 

Varela Seixas, o pai do nosso protagonista. Não é a toa que esta canção está ali. As 

bases de toda obra trágica de Raul Seixas, estão presentes no apelo poético de seu pai: 

“Eu tenho uma viola, que canta assim... Minha dor ela consola [...].” A música sertaneja 

no repertório do roqueiro, que busca o consolo da dor com a música, culmina na 

alegria que evita o choro: “Canta a minha alegria, canta para eu não chorar. Entrarei 

no céu contigo, quando minha hora chegar.” O herói trágico não nega a dor e o 

sofrimento, antes usa todas estas forças (que causam aos niilistas a mais profunda 

tristeza) como objeto de afirmação jubilosa de sua alegria. 

Problemas de saúde decorrentes do largo consumo de álcool, quase tiraram a 

vida do nosso Zaratustra tropical. Mas problemas com gravadoras, e a dificuldade de 

encontrar empresários dispostos a bancar as maluquices típicas de Raul Seixas, 

promoveram uma longa pausa na sua carreira. Só em 1983 ele conseguiu firmar 

contrato com a recém-fundada gravadora Eldorado. 

O disco intitulado simplesmente de “Raul Seixas” inicia-se com um telefonema 

interestelar de Deus que cobra mais ação e menos “novena, terço e oração”. Deus 

alerta que o Diabo está chegando e pode até passar um trote se fazendo passar por 

Ele. Mais uma maneira debochada de o nosso curinga tratar dos dogmas em torno do 

bem e do mal. Personificados por Deus e o Diabo. Raul levará adiante esta sátira até o 

seu ultimo disco. 
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O herói alegre que conversava com o sol ao amanhecer, se depara também 

com os abismos dionisíacos do absurdo. Ele responde ao pessimismo tentador do 

“espírito de gravidade” com o riso eufórico, presente na já citada canção “Coração 

Noturno”. 

Em “O Segredo da Luz”, mais uma expressão do riso: “As trevas da noite 

assustam escondendo o segredo da luz. Da luz que gargalha do medo do escuro, que é 

quando os meus olhos não podem enxergar...”. 

No mesmo disco, que leva o nome do nosso protagonista, a música “Aquela 

coisa” é extremamente significativa para o enfoque dado aqui: 

 

Meu sofrimento é fruto do que me ensinaram a ser 
Sendo obrigado a fazer tudo mesmo sem querer 
Quando o passado morreu e você não enterrou 

O sofrimento do vazio e da dor 
Ficam ciúmes, preconceitos de amor 

E então, e então 
 

É preciso você tentar 
Mas é preciso você tentar 

Talvez alguma coisa muito nova possa lhe acontecer (bis) 
 

Minha cabeça só pensa aquilo que ela aprendeu 
Por isso mesmo, eu não confio nela eu sou mais eu 
Sim... pra ser feliz e olhar as coisas como elas são 

Sem permitir da gente uma falsa conclusão 
Seguir somente a voz do seu coração 

E então, e então 
 

E aquela coisa que eu sempre tanto procurei 
É o verdadeiro sentido da vida 

Abandonar o que aprendi parar de sofrer 
Viver é ser feliz e nada mais 

 
Mas é preciso... (2x) 

 

Aí está o objetivo simples e direto do homem alegre. A cabeça é como a de 

Zaratustra, apenas uma víscera do coração. Pensar por si mesmo, abandonar os velhos 

aprendizados pessimistas, que geram a tristeza e utilizar o “egoísmo sadio” em direção 

a si mesmo, a fim de chegar à felicidade, e nada mais. 

Depois de capim guiné, cheia de termos e envolta num ritmo nordestino, as 

duas canções que encerram o disco, visam afirmar a identidade de roqueiro de Raul 
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Seixas, tão discutível na época, por conta das inúmeras experimentações rítmicas do 

nosso herói em seus discos. Bablina é uma versão em português de um clássico do 

Rock dos anos 50. E a faixa “So Glad You’re Mine”, retirada de uma apresentação ao 

vivo, mostra um Raul que além de roqueiro, se posta como um professor de História 

do Rock. 

O sucesso do especial da TV Globo com a música “O Carimbador Maluco”, 

rendeu a Raul Seixas um contrato com a gravadora da emissora, a Som Livre.  

Com duas regravações (Trem das 7 e Eu sou Egoísta), o disco inicia-se com a 

canção título do álbum “Metrô linha 743”. A canção faz uma alusão metafórica dos 

mecanismos da censura, bem ao gosto da vigilância do pensamento imaginada por 

George Orwell no livro 1984. E o ano era justamente o de 1984. 

O disco traz uma alegria pontual de quem deixaria de ser cantor pra exercer 

qualquer profissão em nome de um grande amor. “Largo o que sou, vou ser zelador de 

um prédio qualquer. Sentado ao portão, o portão dos sonhos que você sonhou. Diga o 

que você quer! Se acaso não quiser, feliz eu serei seu nada, mas um nada de amor...”. 

Mas a alegria trágica, curtida na dor, aparece na canção “Quero ser o Homem 

que Sou”, que já no título aponta a vontade de um individuo que quer tocar àquela 

segunda natureza, livre das amarras institucionais que diluem as pessoas em 

organismos coletivos.  

 

Dizendo a verdade 
Somente a verdade (2X) 

Essa vã criatura indecisa no mal 
Indecisa no bem 

Sempre buscando venturas 
E sempre à procura das dores também 
Com todos os desejos, pecados, receios 

 Rancor e arquejos 
Do animal que gargalha 

E traz na boca rugidos e beijos!! 
Mas dizendo a verdade... 

Esse gênio esboçado, essa criança louca 
Esse filho da dor 

Que foi capaz de erguer do lodo 
Uma voz rouca e um canto de amor 

Enquanto geme e chora 
Mata e mente, acusa e defende 

Deixa ficar pra trás 
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Na sua jornada uma canção de glória!! 
Dizendo a verdade... 

Quero ser o homem que sou 
Sim, quero ser o homem que sou 

Sim, quero ser o homem que sou!! 
Mas...dizendo a verdade... 
(Metrô Linha 743, 1984) 

 

A verdade aqui aparece como produto de uma criatura indecisa no mal e no 

bem. Não é uma verdade coletiva, mas a verdade individual que busca aquele que 

quer tornar-se aquilo que é. A sabedoria trágica, que busca venturas e dores, 

apresenta-se muito viva nesta canção. Mais uma vez o animal gargalha e retira um 

canto de amor. Não é uma simples alegria. É o canto de amor alegre de um filho da 

dor. Aqui a lei da vontade, antes atirada aos homens apontando pra criação se uma 

“sociedade alternativa” torna-se uma vontade individual. A canção de glória, que 

afirma a vontade se ser aquilo que é. Chega-se assim a sua própria verdade. 

É bem provável que Raul Seixas já desconfiava de seu fim precoce. Além desta 

busca ao redor de si mesmo, a faixa que encerra o disco, pode ser lida como um 

testamento precoce do nosso Zaratustra tropical. “Eu vou embora apostando em 

vocês, meu testamento, deixo minha lucidez, vocês vão ter um mundo bem melhor 

que o meu.” A “Geração da Luz” que estava por vir, na vontade do herói, curiosamente 

deveria herdar do Maluco Beleza a sua lucidez. A esperança em tempos futuros de 

manifestação de uma nova era trágica foi marca também de Zaratustra e suas apostas 

na futura superação do homem. A maluquez de Raul, motivada pelo largo consumo de 

álcool, acelerava o final de sua vida. E ele sabia disso. 

Além de degradação física progressiva, a crítica ao serviço militar obrigatório 

com “Mamãe eu não Queria”, e problemas com o roteiro do clipe de “Metrô Linha 

743” escrito pelo próprio Raul, e alterado pelos produtores da TV Globo, renderiam o 

fim precoce do contrato com a Som Livre. Mais uma vez nosso Zaratustra tropical sairá 

de cena. 

Havia ainda mais uma jornada a cumprir por parte do Zaratustra baiano. A 

Ópera Bufa de Raul Seixas precisava de uma conclusão mais profunda que aquela 

cantada em “Geração da Luz”.  
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Depois de muita espera, Raul Seixas voltaria ao estúdio pra gravar seu disco de 

Rock, apelando para os timbres naturais dos instrumentos, em oposição a toda a 

música eletrônica que poluía todo o ambiente através dos aparelhos de som da época. 

Em 1987 era lançado “Uah-Bap-Lu-Bap-Lah-Béin-Bum!”. Se o primeiro disco de Raul 

Seixas trazia o grito do Tarzan, este trazia o grito do Rock n’ Roll, retirado da música 

Tutti Frutti do lendário Little Richard. 

A costumeira irreverência aparece na primeira faixa “Quando acabar o maluco 

sou eu”. É o registro de um indivíduo que consegue rir a partir de uma enfermaria. E a 

enfermeira com mania de artista trepada na cama de alguém que aprendeu muito 

bem a só querer mamar no peito, é a primeira imagem do álbum. Em meio a 

maluquices generalizadas, como nos exemplos da censura, guerra fria, governo... ele 

diz “Eu sou louco mais sou feliz, muito mais louco é quem me diz, eu sou dono do meu 

nariz...”. Se na tragédia de Zaratustra o ultimo Papa figura em busca do eremita depois 

de saber da morte de Deus, nesta canção aparece a inusitada imagem do papa 

cantando pelado pelas ruas da Itália, depois de ter “se tocado”. 

“Cowboi Fora da Lei” toca a questão da paranoia de quem viu John Lennon ser 

assassinado em 1980, e depois o Presidente eleito Tancredo Neves ter uma morte um 

tanto suspeita antes de assumir o cargo. Raul estava certo de que Tancredo fora 

assassinado, contrariando a versão oficial da história. Raul diz que não é besta pra 

bancar o herói e acabar como vários outros, sobretudo aquele jovem que foi 

crucificado.  Mal sabia ele que sua busca em direção a si mesmo, lhe renderia tal 

adjetivo, ao menos aqui, figurando como protagonista desta tragédia. 

Entre as nove canções, temos também uma versão em inglês pra Gita e uma 

versão em português e em rock para o tango argentino “Cambalache”, onde o século 

XX é visto como uma época “problemática e febril”. Critica semelhante às que 

Nietzsche fazia do seu século XIX. 

Em “Canceriano Sem Lar”, um indivíduo internado numa clínica, longe do lar, 

abraça um sofrimento. Na mitologia do Zodíaco, os nascidos sob o signo de Câncer, 

como Raul, são muito apegados ao próprio lar. O problema aqui não é unicamente o 

internamento na clínica. É um problema crônico: “Trancado dentro de mim mesmo eu 
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sou um canceriano sem lar”. A busca por si mesmo é solitária, e promove estes 

sensações abismais vertiginosas, transformadas aqui em música. 

Gente não nasce pra brilhar, como tinha sugerido Caetano Veloso, “gente 

nasceu pra querer.” É a lei da vontade mais uma vez aqui. Mas como alerta Zaratustra, 

nem todos sabem querer. Se há a afirmação de que gente nasceu pra querer, é preciso 

ter em mente que o querer com júbilo, é privilégio apenas dos mais fortes.  

Se o disco traz consigo a sensação de enfermidade, por outro lado, redime-se 

por sua levada de rock clássico, onde a música é a saída pros problemas alimentados 

por uma mente solitária e paranoica. “Cantar tudo o que vier na cabeça. Eu vou cantar 

até que o dia amanheça...”.  

Em 1988 foi lançada a segunda parte da trilogia desta ultima jornada de nosso 

Zaratustra tropical. Mas este encontro com si mesmo necessita de um terreno firme, 

de onde se possa vislumbrar a si próprio. Se toda a filosofia moderna buscou uma 

explicação transcendente a física, encontramos no Zaratustra alemão o insistente 

discurso de fidelidade a terra. Não o território perfeito das ideias, de onde vem toda a 

“falsa” impressão sensorial do mundo. A pedra primordial, o componente místico e 

supostamente metafísico que explique as origens da existência está “no chão de 

qualquer lugar, aonde o mendigo pisa e o santo cospe quando passar”. Ao alcance de 

todos está a pedra mística da criação pra Raul Seixas. É essa a conclusão tirada no 

disco “A Pedra do Gênesis” de 1988: 

 

 

No fundo do oceano existe um baú  
que guarda o segredo almejado desde a aurora dos tempos 

 por gênios, sábios, alquimistas e conquistadores.  
Eu conheci esse baú num estranho ritual revelado a poucos. 

 Hoje eu posso enfim revelar que essa busca de séculos foi em vão. 
 

A Pedra do Gênesis, a Pedra do Gênesis 
Está bem aqui e agora, a Pedra do Gênesis 

Você pode tocar 
 

É a escada do seu velho sonho 
Que vai dar sempre onde começou 

É a chave do maior poder 
Que não vale um chiclete 

Que alguém mascou, mascou 
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... 
É a Pedra de cada dia 

Que está no chão de qualquer lugar 
Aonde o mendigo pisa 

E o santo cospe, quando passa, nessa pedra 
... 

É Deus traçando linhas tortas 
É mais um que nasce e começa a morrer 
Jogando jogo da velha, o jogo da guerra 

Sem poder vencer, sem vencer 
... 

(A Pedra do Gênesis, 1988) 
 

 Antes Raul tinha escrito o “Pai Nosso da Terra”, que embora tenha ganhado 

uma versão póstuma gravada pela banda Ira, não foi gravada em estúdio por Raul 

Seixas. Assim diz a canção/oração: 

 

Pai nosso que estais na terra 
Simplificado seja o vosso nome 

Está em mim o vosso reino 
Que seja minha a vossa vontade 

Bendito ou maldito 
Se o que eu mato eu como 

O păo nosso de cada dia 
Dai sempre ao bom merecedor 

Năo perdoai ao devedor 
Nem livrai o fraco do mal 

Com vosso poder habitai na alma dos fortes 
Senhor da máfia, deus dos deuses! 

Pai nosso da terra 
Nada vos imploro, nada vos rezo 
Mantende comigo vossa espada 

Pai nosso da terra! 
Livrai-me da maldiçăo dos fracos 

Amém. 
(SEIXAS, 1996, pg. 205) 

 

E o canto de Zaratustra de fidelidade a Terra, atravessa um século e chega até a 

construção da tragédia de um novo Zaratustra. Necessidade de nossos personagens 

trágicos é a de se verem livres da maldição dos fracos, milenarmente colocados à 

frente no discurso de uma filosofia que precisava ser superada. Assim livre de qualquer 

poeira metafísica, ou antes, encontrando tal metafísica, na própria física do mundo, 

Raul Seixas volta ao seu primeiro discurso aos homens.  
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A sociedade alternativa volta agora com toda a citação do “Liber Oz” na música 

“A Lei”, (já citada no segundo Ato) retirada do livro da lei de Aleister Crowley. “Não 

existe deus senão o homem”. Este retorno a Crowley alimentou e alimenta um ponto 

de vista que coloca o Raul Seixas e sua música como uma expressão do misticismo, ou 

em palavras mais precisas enxerga-se nele um profeta da sociedade alternativa, 

expressão da “contracultura espiritual”. De qualquer maneira, Crowley foi, sobretudo, 

um meio pra chegar à lei da vontade, basta retirarmos os preceitos doutrinários 

místicos, que sobrará no bruxo uma filosofia trágica. 

Recorrendo ao exemplo da expressão da Lei de Thelema na canção “O Messias 

Indeciso” do disco Metrô linha 743, Luiz Alberto de Lima Boscato, aponta pra esta 

operação de uso da filosofia trágica de Nietzsche a partir de Crowley: 

 

O Messias Indeciso foge para a floresta e pergunta a Deus: para onde 
eu iria? Mas não é Deus quem responde, e sim sua própria voz, 
afirmando: seja feita a sua Vontade, deixe fluir a Lei de Thelema. Há 
aqui a negação da validade da existência de um Deus onipotente a 
conduzir os destinos humanos com a sua mão de ferro, o que indica, 
além de uma influência de Crowley sobre as obras de Raul, também a 
de Nietzsche. Segundo José Roberto Abrahão, advogado, jornalista, 
escritor e pesquisador do Ocultismo a quem Raul Seixas dedicou a 
canção Carpinteiro do Universo, o pensamento de Nietzsche foi 
muito influente não só para Raul Seixas, como para o próprio Aleister 
Crowley e para o Ocultismo do século XX [...] (BOSCATO, 2006, p. 37) 

 

Também Nietzsche utilizou-se largamente de um personagem da mitologia, 

originalmente místico, a quem chamava de “Filósofo Dionísio”. Mas a citação em Ecce 

Homo de que Heráclito bem poderia ser lido como o profeta do eterno retorno, chama 

atenção:  “[...]. A doutrina do ‘eterno retorno, ou seja, do ciclo absoluto e 

infinitamente repetido de tosas as coisas – essa doutrina de Zaratustra poderia ter sido 

afinal ensinada também por Heráclito. [...]” (2009, pg. 62). 

Os exemplos apontam não pra pensadores engessados em um sistema 

qualquer de filosofia ou crença, mas aponta pra construção isolada do próprio ser, 

enquanto espírito livre. Não quero levantar a bandeira de um Raul Seixas 

Nietzscheano, ou de um Nietzsche Heráclitico, e menos ainda a bandeira de 

raulseixista, que eventualmente poderia ser atribuída a mim. Importam menos as 

referências e o uso delas! O que salta aos olhos é a necessidade de tais pensadores em 
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manter fidelidade à terra, e a si próprios. “Não existe Deus senão o Homem”, esta é a 

conclusão e o louvor do indivíduo que atinge tal alegria, podendo louvar a si mesmo 

como criador sob a pedra sagrada da existência – a terra. 

Tal qual Zaratustra que despede seus discípulos para que procurem a si 

próprios, pra depois retornar, não como discípulos, mas como companheiros, o 

Zaratustra dos trópicos diz em “Senhora Dona Persona”: “Estou seguindo o meu 

caminho, não peço que me sigam, cada um faz o que pode, os homens passam e as 

músicas ficam.”.  

Os sinos da morte se aproximavam e badalavam cada vez mais próximos em 

cada efeito de suas enfermidades. Raul sentia isso, e por isso diz em “Cavalos Calados”: 

“Acordo semi-lúcido, entre a morte e a morte. Relembrando onde perdi a minha língua 

atrevida. Pelas mortes, pelas vidas, pelas avenidas...”.  Em Ecce Homo, Nietzsche 

credita a sua longa enfermidade alguns caros aprendizados: “Estar livre do 

ressentimento, estar esclarecido sobre o ressentimento – quem sabe até que ponto 

também nisso devo ser grato à minha enfermidade! [...]” (2009, pg. 27). 

No caso de Raul Seixas, e seus problemas de saúde, reserva-se à ultima faixa do 

disco a expressão de quem se vê como “Areia da Ampulheta”, se esvaindo aos poucos. 

Embora se reconheça como o “Cachaceiro mal amado, o triste-alegre adestrado”, ele 

termina a canção dizendo: “Eu sou você!”. Quem canta é também quem ouve naquela 

troca mágica promovida pela música. Amor Fati! Eterno Retorno! Quem de nós não é 

areia na grande ampulheta da existência? Ela escorre toda até o fim para depois voltar 

a escorrer quando a ampulheta for virada novamente, reiniciando aquele movimento 

que tem início, fim e meio.  Relembrando “Meu Amigo Pedro”, canta-se “cada um de 

nós é um universo”, mas todos, por diferentes caminhos, chegarão ao mesmo destino. 

A morte (Há Dez Mil Anos Atraz, 1976). E se quisermos abusar da doutrina do eterno 

retorno, este é apenas o momento de recomeçar tudo outra vez. 

Se Raul Seixas encontrava-se entre a morte e a morte, devemos creditar a 

Marcelo Nova a responsabilidade de trazer nosso herói para uma ultima mensagem. O 

ultimo parceiro de Raul compôs com ele o disco “Panela do Diabo”, lançado em 1989. 

A primeira faixa traz um trecho de um clássico do Rock, Be-Bop-A-Lula de Gene 

Vincent cantado pela dupla como introdução a música Rock n’ Roll, onde os roqueiros 
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baianos passam por sua história de amor e fidelidade ao ritmo/filosofia, que fora tão 

difícil de ser aceito na velha Bahia moralista. Lembrando-se de “As aventuras de Raul 

Seixas na cidade de Thor”, onde nosso herói diz que “Raul Seixas e Raulzito sempre 

foram o mesmo homem...”, a faixa se encerra com o encontro destes dois 

personagens. Raul Seixas, já marcado como uma lenda do rock nacional traz consigo o 

jovem Raulzito, que começou a carreira musical com os panteras: “Aqui é Raulzito 

falando Baby.” 

Ouvindo com cuidado a obra do Raul, e todo o seu discurso em torno do 

egoísmo, tão bem quisto por Zaratustra, provavelmente carregado de uma leitura do 

pensamento anarquista de Max Stirner, encontra-se a imagem do homem que é 

responsável por si mesmo, que faz sua lei, desvinculado de formulas para se chegar à 

verdade, onde há uma experiência a partir da ligação com a terra. Em Carpinteiro do 

Universo aparece este egoísmo:  

 

Carpinteiro do universo inteiro eu sou... 
Não sei por que nasci 

pra querer ajudar a querer consertar 
O que não pode ser... 

Não sei pois nasci para isso, e aquilo, 
E o inguiço de tanto querer. 

... 
Humm...Estou sempre, 

pensando em aparar o cabelo de alguém. 
E sempre tentando mudar a direção do trem. 

À noite a luz do meu quarto eu não quero apagar, 
Pra que você não tropece na escada, quando chegar. 

... 
O meu egoismo, é tão egoísta, 

que o auge do meu egoismo é querer ajudar. 
... 

Carpinteiro do universo inteiro eu sou (Ah eu sou assim!). 
No final: Carpinteiro de mim! 

 

É assim que o Carpinteiro do Universo inteiro chega à conclusão de que no 

final, só é possível ser carpinteiro de si próprio. Nem egoísta e nem altruísta. Trágico.  

É no momento de maior solidão, vivendo seus últimos instantes de vida que 

Raul Seixas invoca o seu encontro com Raulzito. O fim chamando o princípio, fechando 

o ciclo do eterno retorno: “...agora é Raul Seixas que o Raul vai encarar...Hoje é apenas 
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um furo no futuro, por onde o passado começa a jorrar. E eu aqui isolado, onde nada é 

perdoado, vi o fim chamando o princípio, pra poderem se encontrar.” Nietzsche 

testemunha em favor da solidão que ao invés de gerar tristeza, produz alegria, 

condição essencial ao forte indivíduo trágico: “[...] Minha humanidade é uma contínua 

superação de mim mesmo. – Mas tenho necessidade de solidão, quer dizer, 

recuperação, retorno a mim, respiração de ar livre, leve, alegre...” (2009, pg. 31). 

É corriqueira uma leitura melancólica e triste deste Raul Seixas que se encontra 

isolado e solitário na panela do diabo, mas basta prestar atenção na sequência do 

disco pra encontrar o bom humor típico de um indivíduo alegre. “Pastor João e a Igreja 

Invisível”, debocha daqueles que vivem apoiados na ingênua fé da maioria das 

pessoas. A fé que “remove montanhas, também traz grana e um monte de mulher...”. 

É a igreja invisível, construída realizada através do rock, através da música.  

Na música “Nuit”, composta antes em parceria com Kika Seixas, aparece a força 

geradora do mundo de acordo com a filosofia trágica de Heráclito, onde o fogo é o 

elemento primordial para a guerra de opostos do devir:  “Eu amo a guerra, adoro o 

fogo, elemento natural do jogo...”. 

 

 

(Nuit) 
Eu, eu ando de passo leve pra não acordar o dia 

Sou da noite a companheira mais fiel qu'ela queria! 
Yeah, yeah,yeah, yeah! 

Amo a guerra, adoro o fogo 
Elemento natural do jogo, senhores: 

Jamais me revelarei! Jamais me revelarei! 
Eu, eu ando de passo leve pra não acordar o dia 

Sou da noite a companheira mais fiel qu'ela queria! 
Yeah, yeah,yeah, yeah! 

E quão longa é a noite. A noite eterna do tempo 
Se comparado ao curto sonho da vida 

Chega enfeitando de azul a grande amante dos homens 
Guardando do sol, seu beijo incomum..... ah! 

Seja bom ou o que não presta 
Acendo as luzes para nossa festa, senhores: 

Eu sou o mistério do sol! Eu sou o mistério do sol! 
Eu, eu ando de passo leve pra não acordar o dia 

Sou da noite a companheira mais fiel qu'ela queria! 
Yeah, yeah,yeah, yeah! 

Mas é com o sol que eu divido toda a minha energia 
Eu sou a noite do tempo. Ele é o dia da vida 
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Ele é a luz que não morre quando chego e anoiteço 
O sol dos dois horizontes a mais perfeita harmonia..... 

Eu, eu ando de passo leve pra não acordar o dia 
(A Panela do Diabo – 1989) 

 

Como Raul se tornou o que é? Como foi louco e sábio? Guerra e paz “Dia, 

noite... “Se é dia sou dono do mundo e me sinto filho do sol. Se é noite eu me entrego 

às estrelas em busca de um farol [...]” (O segredo da luz – 1983). Nuit a deusa egípcia 

da noite, e do infinito, aparece aqui nesta busca por Dionísio e o Eterno Retorno”: 

 

[...] O meu mundo acabou de atingir a perfeição, a meia-noite é 
também meio-dia –  
A dor é também um prazer, a maldição é também uma benção, a 
noite é também um sol; - ide embora daqui, senão aprendereis: um 
sábio é também um louco. (NIETZSCHE, 1998, pg. 376) 

 

 Impera em todo o conjunto que encerra a grande Ópera trágica de Raul Seixas, 

a máxima apolínea que reza: “Conhece-te a ti mesmo”. Nosso Zaratustra tropical, tal 

qual seu precursor, louva as virtudes dionisíacas, mas se encontra na filosofia apolínia. 

Nem apolínio e nem dionisíaco. Para além do bem e do mal, do pessimismo e do 

otimismo, da dor e do prazer, da noite ou do dia. Antes uma junção de todos estes 

opostos em guerra constante que geram todo o movimento. Nem a maluquez e nem a 

lucidez isoladas. O Maluco Beleza, aqui, é a melhor imagem pra o herói Trágico.  

 

 

REFERÊNCIAS 

 
DISCOS DE RAUL SEIXAS 
 
1976- Há Dez Mil Anos Atrás  
 
1980- Abre-te Sésamo  
 
1983- Raul Seixas  
 
1984- Metrô Linha 743 
 
1985- Let my sing my Rock’n’roll  
1987- UAH-BAP-LU-BAP-LAH-BÉIN-BUM!  
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1988- A Pedra do Gênesis  
 
1989- A Panela do Diabo 
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Articular Michel de Certeau e Paul Ricoeur para 
pensar a escrita da História: considerações 
preliminares 
 

João Rodolfo Munhoz Ohara1 
 
 

 

 

 

Michel de Certeau e Paul Ricoeur são dois autores franceses do século XX que 

marcaram – e hoje ainda marcam – a reflexão a respeito da escrita da história. 

Certeau, um polímata com domínio nas áreas da teologia, da filosofia, da historiografia 

e da psicanálise, publica em 1975 seu estudo L’écriture de l’histoire no qual esmiúça a 

constituição da prática historiográfica a partir de pontos específicos – a historiografia 

da religião, sua especialidade, a etnografia do século XVI... – que o permitem tecer a 

crítica a respeito da historiografia tout court. Ricoeur, filósofo hermeneuta, devota seu 

pensamento a refletir sobre a configuração do tempo na experiência humana a partir 

da estrutura narrativa, e, portanto, também da narrativa historiográfica; com Temps et 

Récit, publicado ao longo da década de 1980, estabelece sua tese de que a narrativa – 

ficcional e histórica – é uma ferramenta que permite ao homem se situar no tempo e 

transformar tempo cósmico (físico) em tempo humano (experiência). A partir de suas 

posições – em si mesmas bastante distintas – minha proposta é articular as reflexões 

de ambos os autores para entender a produção de sentido operada pela narrativa 

histórica. 

Este texto tem, portanto, três momentos: inicialmente, aponto para a análise e 

crítica de Certeau à historiografia, e aponto que existe nele uma tensão entre escritura 

e leitura responsável por produzir o que ele chama de efeito de real, ou seja, o sentido 

                                                             
1
 Aluno do Mestrado em História Social da UEL (2011-2012), sob orientação do prof. Dr. André Luiz 

Joanilho. Bolsista CAPES (2012). 
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da narrativa histórica. Em seguida, voltarei os olhos para Tempo e Narrativa, a obra 

monumental de Ricoeur, para discutir sua concepção de “círculo mimético da 

narrativa”, no qual ele situa tanto a escritura quando a leitura (e apropriação) da 

narrativa; farei ali uma breve menção à sua ideia de “pacto tácito de leitura” para 

entender a consolidação do projeto referencialista da historiografia. Por fim, articularei 

as duas proposições a fim de esboçar que a saída para os dilemas impostos pelo giro 

linguístico na segunda metade do século XX requer que a discussão teórica da história 

não se contente com a dimensão epistemológica, mas inquira também a dimensão 

ética da narrativa historiográfica posta em prática. 

 

 

MICHEL DE CERTEAU: A PRÁTICA ENTRE LUGAR, PROCEDIMENTOS E ESCRITA 

 

A publicação em 1975 de L’écriture de l’histoire representa um ponto 

importante a quem se dedica a estudar o pensamento de Michel de Certeau. À 

exceção de Histoire et Psychanalyse, uma coletânea de artigos esparsos organizada em 

1987 (um ano depois de sua morte) e reeditada em 2002 por Luce Giard2, A Escrita da 

História constitui o único livro de Certeau totalmente dedicado à questão da 

historiografia – e seu capítulo “A Operação Historiográfica” figura certamente entre as 

leituras quase obrigatórias dos cursos introdutórios à teoria da história atualmente. É 

nesse capítulo, aliás, que ele formula sua famosa tríade conceitual – lugar social de 

produção, procedimentos de análise e texto escrito – para balizar suas reflexões acerca 

da historiografia. Deter-me-ei com cuidado sobre cada um desses pontos. 

Para Certeau, toda historiografia é produto da “[...] relação entre um lugar (um 

recrutamento, um meio, uma profissão, etc.), procedimentos de análise (uma 

disciplina) e a construção de um texto (uma literatura).” (CERTEAU, 2008, p. 66, grifos 

do autor) É à luz dessa definição que se fará possível, então, uma crítica historiográfica 

que seja mais do que o enfrentamento dialético entre teorias filosóficas: trata-se de 

                                                             
2
 Essa coletânea francesa tem como correspondente a americana “Heterologies: discourse on the 

Other”, organizada em 1986, exclusivamente em inglês. Há diferenças pontuais em relação aos textos 
presentes em cada coletânea, e diferenças substanciais no conteúdo dos textos. Uso para minha 
pesquisa ambas as coletâneas, mas opto sempre por me referir à edição francesa, por apresentar os 
textos mais completos. 
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“[...] admitir que [a historiografia] faz parte da “realidade” da qual trata, e que essa 

realidade pode ser apropriada “enquanto atividade humana”, “enquanto prática”.” 

(ibid., p. 66) Essas considerações têm consequências graves. Tratar a atividade 

historiográfica como prática significa desnaturalizar as três dimensões evocadas por 

Certeau: significa ser capaz de tratar das dimensões sociais e políticas do lugar de 

produção, as dimensões epistemológicas dos procedimentos de análise e as dimensões 

epistemológicas, éticas e literárias do texto. 

Considerar o lugar social como um campo, nos termos de Pierre Bourdieu3 

(BOURDIEU, 2000, p. 134-135), implica dizer que as relações internas desse campo são 

mediadas por relações políticas, relações de poder que, em última instância, são 

responsáveis por deixar falar ou fazer calar. Nas palavras de Certeau, 

 

Ele [o lugar] torna possíveis certas pesquisas em função de 
conjunturas e problemáticas comuns. Mas torna outras impossíveis, 
exclui do discurso aquilo que é sua condição num momento dado; 
representa o papel de uma censura com relação aos postulados 
presentes (sociais, econômicos, políticos) na análise. (CERTEAU, 2008, 
p. 77, grifos do autor) 

 

Ora, reconhecer essa dimensão eminentemente política do conhecimento, uma 

vez que a validação do trabalho só se dá mediante a avaliação dos pares, é trazer ao 

chão a ideia de conhecimento enquanto uma abstração anistórica, e também 

reconhecer limitações importantes da pretensão de verdade. Trata-se de constituir 

uma disposição de alerta em relação àquilo que o lugar busca omitir, a saber, as 

relações intersubjetivas a partir das quais emerge o saber. O lugar, portanto, é uma 

categoria basicamente sociológica: entende-se por lugar o chão de onde escreve o 

historiador4, e, com isso, pode-se não só chegar a uma categoria analítica de uma 

                                                             
3
  Lembro aqui que o conceito de campo remete sempre a uma enorme discussão relativa à sociologia 

do conhecimento, cujo debate foge ao escopo deste texto. 
4
  Valdei Lopes de Araujo (2010, p. 13) deixa en passant uma crítica incisiva à metáfora do lugar: 

“Durante muito tempo a metáfora do lugar pareceu dar conta dessas diferentes dimensões da 
escrita, mesmo que ela implicasse pontos cegos relevantes, como o da garantia epistemológica do 
lugar do qual se poderia analisar criticamente.” Devo discordar veementemente. Recorrendo à 
metáfora do lugar, acho pouco provável que aquele que é capaz de situar o lugar de outrem é 
incapaz de situar o lugar de si mesmo – afinal tal incapacidade é o fundamento da psicopatia. Penso 
que a metáfora ainda é capaz de dar conta do raciocínio que busca atribuir um chão ao trabalho 
intelectual – tanto do analisado quanto do analista. 
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sociologia do conhecimento, mas também a uma disposição inescapável do êthos 

intelectual do historiador – ou seja, o reconhecimento de que quando escrevemos, 

escrevemos sempre de um lugar. 

Mas para além do lugar, há também a prática: a historiografia, sempre situada 

em um lugar particular em dado tempo, coloca à disposição do historiador um 

conjunto de procedimentos de análise, de ferramentas de trabalho, que são 

compartilhados entre os pares. É com esses procedimentos que o historiador será 

capaz de fabricar a história: “Transformando inicialmente matérias-primas (uma 

informação primária) em produtos standard (informações secundárias), ele os 

transporta de uma região da cultura (as “curiosidades”, os arquivos, as coleções, etc.) 

para outra (a história).” (CERTEAU, 2008, p. 79, grifo do autor) Assim, um novo 

elemento é desnaturalizado na historiografia: as fontes. A fonte deixa de ser um dado, 

um legado do passado, para se tornar fruto de uma operação particular de seleção. O 

passado não está no objeto; todo o sentido lhe é externo, exterior, e é postulado pelo 

trabalho do historiador. Trata-se de transformar uma carta particular em indício de um 

tempo que se foi; uma obra de arte, destinada primariamente para a fruição estética, 

em um conjunto de elementos possíveis para uma dada época, passíveis de serem 

analisados pela expertise do profissional. “Ele [o historiador] “civiliza” a natureza – o 

que sempre significou que a “coloniza” e altera.” (CERTEAU, 2008, p. 80) Ele 

transforma uma linguagem de outrem, uma linguagem de alhures, na linguagem do 

próprio: começa o processo que deseja a superação e apagamento da alteridade. 

Como Certeau diz em outro lugar, o historiador será sempre um catador 

(crocheteur) “[...] quando, ao exumar da lata de lixo os restos de mantimentos e 

roupas, ele transforma essas coisas, dependuradas na ponta de seu gancho [crochet], 

no sonho da casa em que ele nunca chegará a entrar [...]” (CERTEAU, 2011, p. 164) 

Neste sentido, o trabalho de fabricação das fontes fornecerá apenas pontos entre os 

quais os procedimentos de análise permitirão ao historiador traçar linhas. Não digo 

aqui que os pontos não sejam eles também construídos, muito pelo contrário; no 

entanto pode-se distinguir o ponto das ligações no seguinte sentido: o ponto é uma 

construção verificável, no sentido de que outro historiador será capaz de trabalhar 

com a mesma fonte; a ligação será sempre imaginativa, no sentido de que outro 
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historiador pode traçar outras linhas que não aquela. Isso acontece porque a fonte 

pontual (que alguns chamariam de “fato”) não diz qualquer coisa ao historiador. Não 

se faz história com uma afirmação simples. Toda fonte estará sempre a serviço de um 

conjunto maior de sentido, que são as ligações (causais, correlativas, de paralelismo, 

ou tantas quantas possibilidades existirem) entre eles5. 

Se, portanto, é verdade que “Em história, tudo começa com o gesto de separar, 

de reunir, de transformar em documentos certos objetos distribuídos de outra 

maneira.” (CERTEAU, 2008, p. 81, grifo do autor), então se trata aqui de reconhecer o 

papel ativo do historiador na construção de seu objeto de conhecimento. Não entro no 

mérito da discussão a respeito da objetividade do conhecimento produzido. A 

consequência que gostaria de evidenciar é outra: trata-se de entender que, portanto, o 

historiador exerce um papel importante na construção do efeito de real, do efeito de 

referencialidade do texto em relação ao real. Deslocando o discurso da fonte para seu 

texto, o historiador será responsável pela elaboração de um sentido discursivo que 

permanecerá para sempre ali impresso. Trata-se efetivamente da escrita da narrativa 

histórica. 

“Não existe relato histórico no qual não esteja explicitada a relação com um 

corpo social e com uma instituição do saber. Ainda é necessário que exista aí 

“representação”.” (CERTEAU, 2008, p. 94) A ênfase de Certeau na relação íntima e 

necessária entre esses três elementos pretensamente fornece hoje as bases da nossa 

historiografia6. Mas em certa medida é nesse aparato representativo que se 

concentram os maiores esforços de reflexão na teoria da história: de Hempel a White, 

a reflexão epistemológica da história parece se debruçar muito mais sobre a escrita do 

que sobre as práticas (PAUL, 2011, p. 4). Pode-se afirmar, portanto, com alguma 

segurança, que para aqueles que se preocuparam com a teoria da história, a narrativa 

                                                             
5
  É preciso lembrar que essas ligações não são necessariamente explicativas (lógicas), como querem 

certos filósofos da história. Considero, com Paul Ricoeur e com Michel de Certeau, que a própria 
estrutura narrativa fornece uma ligação particular entre os “fatos”, e que o sentido ali produzido não 
pode ser nunca desprezado. Evito, no entanto, aprofundar-me na querela entre explicação e 
compreensão. 

6  É difícil precisar, no entanto, se não se trata de um tipo de encenação de tributo a ocultar práticas 
que ainda naturalizam o próprio lugar, as próprias práticas e a própria escrita. Neste sentido, penso 
que Certeau é um autor mais lido que entendido. 
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que o historiador constrói em seu trabalho é elemento crucial na criação de um 

sentido e de uma verdade – ou do efeito de realidade. 

Tal efeito se produz particularmente (mas não exclusivamente) pelo uso da 

citação do Outro de quem ele fala: “Sob este aspecto a citação não é senão um caso 

particular da regra que torna necessária, à produção da “ilusão realista”, a 

multiplicação dos nomes próprios, das descrições e do deíctico.” (CERTEAU, 2008, p. 

102) Ao colocar em cena a voz do Outro como se fosse um dado natural, o historiador 

oculta todo o processo de fabricação, seleção, recorte, deslocamento e interpretação 

que efetuou sobre aquele material. Neste sentido, parafraseio o prof. Durval 

Albuquerque Jr., em um recente curso sobre Certeau, dizendo: o historiador não dá 

voz a ninguém além de si mesmo. Quando o Outro fala em seu discurso, é sempre uma 

fala controlada, colonizada. Coloca-se com força aqui a distinção capital entre 

memória, testemunho e história: se a memória é reconstrução mnemônica e o 

testemunho o seu produto, a história trata de uma formulação específica sobre esse 

material “bruto”. Tal formulação obedecerá sempre a regras próprias da “oficina da 

história”, regras estabelecidas pelo lugar social e que, portanto, são alheias ao 

“passado em si”. Enquanto o testemunho é a narrativa de quem viveu a experiência, a 

narrativa historiográfica é uma produção balizada por regras outras para produção de 

um sentido também outro. Não se trata de reivindicar um “monopólio perdido” do 

direito de falar sobre o passado; trata-se, sim, de perceber que o discurso testemunhal 

e o discurso historiográfico se situam em lugares distintos das narrativas possíveis 

sobre o passado. 

Mas a citação acaba por produzir uma ligação forte entre autor, texto e leitor: 

“Citando, o discurso transforma o citado em fonte de credibilidade e léxico de um 

saber. [...] Dito de outra maneira, o discurso produz um contrato enunciativo entre o 

remetente e o destinatário.” (CERTEAU, 2008, p. 102, grifo meu) Quando a voz do 

Outro surge – cortada, deslocada – no discurso do historiador, este pressupõe então a 

criação desse contrato enunciativo. O grifo não é aleatório: o estabelecimento de tal 

contrato fornecerá uma pista importante para entendermos a construção da 

autoridade do texto histórico. 
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Ao lembrarmo-nos dos estudos de Certeau em A Invenção do Cotidiano (1994), 

tem-se que a leitura jamais estará reduzida ao texto lido; “Com efeito, ler é peregrinar 

por um sistema imposto [...]” (CERTEAU, 1994, p. 264), afinal o texto está ali, impresso 

sobre o papel, e os olhos do leitor o percorrerão de determinadas maneiras; mas “[...] 

um sistema de signos verbais ou icônicos é uma reserva de formas que esperam do 

leitor o seu sentido.” (ibid., loc. cit.) O que se pode apreender dessa remissão a outra 

obra de Certeau é que a leitura não é passiva, e frequentemente desafia os sentidos 

“literais”, frutos de uma estrutura de segregação e hierarquização das interpretações7. 

Ora, aqui temos a elaboração de uma tensão que permanecerá irresoluta na 

obra de Certeau: a citação é um instrumento do escritor para produzir credibilidade; 

na citação se manifesta todo o poder do campo profissional (o lugar social) e de suas 

regras (os procedimentos) para que o contrato enunciativo estabelecido na leitura 

certifique para o leitor a autenticidade daquilo que se narra; mas ao mesmo tempo, a 

leitura é uma atividade subversiva – ela penetra sub-repticiamente pelas ranhuras do 

sentido do texto e é capaz de produzir significações muito distantes daquela 

pretendida. Assim, entre uma escrita autoritária e uma leitura subversiva, a ideia do 

contrato serve como representativa dessa tensão, criando um espaço de sentidos 

possíveis que é certamente mais restrito do que a totalidade das interpretações 

possíveis, mas que é muito mais amplo que as interpretações “ortodoxas”. É aqui que 

deixo o texto de Certeau. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
7
  Gostaria de marcar minhas diferenças com relação às outras teorias da recepção dizendo: a 

apropriação é por demais múltipla e viva para que se possa falar na possibilidade de “medir” e 
diferenciar “boas leituras” de “más leituras”. Penso que tal diferenciação tem menos relação com o 
texto do que com o lugar social de quem elabora tal medida; neste sentido, penso com Certeau que 
a apropriação constitui um campo de possibilidades estabelecido na relação de forças entre um 
sistema de signos imposto, um campo social que fornece leituras prévias e a inventividade da leitura. 
Não se trata, portanto, de aceitar “qualquer coisa”, mas de perceber que qualquer interpretação 
possível será necessariamente fruto de enfrentamentos simbólicos e lutas pelo poder de interpretar 
legitimamente. 
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PAUL RICOEUR: PACTO TÁCITO DE LEITURA E CÍRCULO HERMENÊUTICO 

 

“É uma expectativa do leitor do texto histórico que o autor lhe proponha uma 

"narrativa verdadeira" e não uma ficção.”8 (RICOEUR, 2000, p. 731): assim começa o 

artigo “L'écriture de l'histoire et la représentation du passé” de Paul Ricoeur. Nesse 

artigo, Ricoeur fala em “pacto tácito de leitura” para se referir a esse problema – que 

já mostrei ser também presente em Certeau. Como a frase inicial do artigo coloca, 

trata-se de perceber que o leitor do texto histórico se predispõe a ver ali o relato 

verdadeiro do passado; ora, o historiador é um profissional socialmente certificado 

para falar do passado, então que mais se poderia esperar de seu trabalho? “É a 

questão da confiança, o teste da verdade, ao qual começa a satisfazer a pesquisa da 

prova documental.” (RICOEUR, 2000, p. 737, grifo meu): com efeito, evidenciar as 

provas documentais será, como diz aqui Ricoeur, satisfazer a confiança do leitor e o 

teste da veracidade; trata-se da produção de credibilidade. Ainda assim, como bom 

hermeneuta, Ricoeur não se contenta com tal constatação: afinal, é preciso saber ao 

menos heuristicamente como se opera essa leitura apoiada nessa confiança. Remeto, 

aqui, à sua obra maior – de publicação bastante anterior a esse artigo: Tempo e 

Narrativa. 

Lá, Ricoeur desenvolve uma ferramenta que será central para entender sua 

perspectiva a respeito da narrativa: o círculo hermenêutico. Para tanto, ele divide o 

procedimento de escrita/leitura em três tempos – mímesis 1, 2 e 3: o primeiro 

momento se refere às estruturas pré-narrativas que permitem ao indivíduo 

experimentar o mundo; o segundo se refere à elaboração de um texto, que constituirá 

a partir de então algo à parte da individualidade do autor (Ricoeur se refere a isso 

como “o mundo do texto”); o terceiro momento se refere à leitura, na qual o texto 

“retorna à vida” e a leitura opera uma refiguração das estruturas pré-narrativas do 

leitor, retornando então à mímesis 1. Esse esquema é bastante simplista, mas me 

permitirá explorar o caminho desejado: a refiguração narrativa. 

                                                             
8
  Tradução livre. Os trechos deste artigo serão todos traduzidos livremente. Este, no original: “C'est 

une attente du lecteur du texte historique que l'auteur lui propose un "récit vrai" et non une fiction.” 



259        VI Seminário de Pesquisa do PPGHS – XIII Semana de História – I Encontro 

                das Especializações em História da Universidade Estadual de Londrina 
  

Por “mímesis 1”, Ricoeur designa que “[...] imitar ou representar a ação é, em 

primeiro lugar, pré-compreender o que é o agir humano: sua semântica, sua simbólica, 

sua temporalidade. É nessa pré-compreensão, comum ao poeta e a seu leitor, que se 

delineia a construção da intriga [...]” (RICOEUR, 2010, v. 1, p. 112). Pode-se considerar 

problemático o pressuposto de que autor e leitor compartilhem do mesmo horizonte 

de pré-compreensão; de fato, na maior parte das vezes, isso não acontece. Entretanto, 

penso que o mérito dessa categoria é apontar para a existência desse campo pré-

narrativo ao qual o autor se refere para escrever e ao qual o leitor se refere para 

entender o que lê. 

A “mímesis 2” será, então, a construção da intriga enquanto mediação: “É o 

sentido do mythos aristotélico, que a Poética, como vimos, define como 

“agenciamento dos fatos”.” (RICOEUR, 2010, v. 1, p. 113, grifos do autor) Trata-se do 

estágio que se caracteriza eminentemente na figura da prática da escrita: quando 

compõe a intriga, o autor está operando a ligação entre o mundo pré-narrativo 

(mímesis 1) e o que se poderia dizer como experiência pós-narrativa (mímesis 3) de 

refiguração, de apropriação. A mímesis 2 é a ficcionalização9 através da qual o autor 

constrói sua narrativa (com ou sem fins explicativos). 

Por fim, a “mímesis 3” se refere ao retorno do texto à vida: “[...] a narrativa 

alcança seu sentido pleno quando é restituída ao tempo do agir e do padecer na 

mímesis III.” (RICOEUR, 2010, v. 1, p. 122-123, grifo do autor). Significa tomar o leitor 

como o operador por excelência do sentido do texto; se o autor tinha determinados 

objetivos e sentidos ao elaborar seu texto, é só com o leitor que o texto “retornará à 

vida”, ou seja, receberá um sentido outro. Tal percepção é consonante à ideia já 

trabalhada de que a leitura é uma atividade subversiva. Ora, a mímesis 3 representa 

esse momento de apropriação, no qual o leitor entende o texto a partir de sua 

estrutura pré-narrativa, apropria-se do sentido que atribui à narrativa e, então, tem 

sua estrutura pré-narrativa de compreensão alterada (Ricoeur usa a palavra 

“refigurada”) por aquilo que acaba de ler. Aqui, Ricoeur vê um ganho de sentido em 

                                                             
9  Uso o termo “ficcionalização” em referência a uma ideia de ficção diferente da oposição com o real; 

trato ficção como uma operação a partir da qual um autor elabora sua narrativa, seja ela dotada uma 
referência “direta” ao “real” ou livre dessa referência. 
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relação ao sentido “original”, um ganho que orientará sua ideia, por exemplo, de que a 

narrativa histórica oferece ao leitor referências para se orientar no mundo prático. 

O próprio filósofo francês se atenta para o risco de se considerar esse círculo 

como um ciclo vicioso – ora, se a mímesis 3 retorna sempre à mímesis 1, trata-se de 

uma prisão do indivíduo que não explica a ruptura (RICOEUR, 2010, v. 1, p. 94-96). Mas 

tal objeção se esqueceria, para ele, de que a leitura apresenta sempre um ganho de 

sentido: o leitor não será mais o mesmo após ler. A partir de sua apropriação, suas 

estruturas de experiência serão afetadas. Além disso, o jogo entre sedimentação e 

inovação, presente na hermenêutica de Gadamer, faz parte desse instrumento 

explicativo. (RICOEUR, 2010, v. 1, p. 121). Assim, trata-se de considerar a leitura e a 

apropriação como atividades responsáveis por situar o texto e, ao mesmo tempo, 

atualizá-lo: 

 

Por um lado, os paradigmas aceitos estruturam as expectativas do 
leitor [...]. Fornecem as linhas diretoras para o encontro entre o texto 
e seu leitor. [...] Por outro lado, é o ato de ler que se junta à 
configuração da narrativa e atualiza sua capacidade de ser 
acompanhada. (RICOEUR, 2010, v. 1, p. 131, grifo do autor) 

 

Ora, o que se estabelece, portanto, é uma nova tensão, agora entre a 

disposição de um leitor que espera ver ali um relato verdadeiro e a apropriação 

atualizadora dessa narrativa. Pode-se perceber que a operação da leitura é complexa o 

suficiente para fazer com que o historiador interessado em analisar o efeito de real 

produzido por ela se perca em meio a instrumentos heurísticos10. Mas à revelia dos 

debates e combates em torno da questão da escrita e da leitura do texto 

historiográfico, a história prossegue. Quero dizer com isso que enquanto certo setor da 

academia se devora em torno de lutas discursivas a respeito da possibilidade ou 

impossibilidade de sentido e verdade em história, há uma espécie de chamado social 

em andamento que chama o historiador a falar. As demandas de grupos minoritários 

                                                             
10

  Poder-se-ia fazer referência a estudos recentes de neurociência ligados à cognição, à memória ou à 
leitura especificamente, ou a estudos de inspiração mais sociológica, mas me parece antes que essa 
profusão de discursos não torna o fenômeno da leitura mais apreensível; pelo contrário, na esteira 
de uma perspectiva foucauldiana, parece-me que o excesso de discurso mostra apenas a 
incapacidade de se falar mais do heuristicamente a respeito da leitura. 
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ou que se consideram vitimados força a pensar até mesmo em algo como um “dever 

de memória. É aqui que aponto para a virada ética. 

 

 

PENSAR O FUNCIONAMENTO DA HISTÓRIA 

 

O que proponho quando falo de dimensão ética não se refere a uma ideia de 

que haja a possibilidade de um “historiador ideal”, no sentido de práticas “corretas”; 

tampouco se refere à discussão a respeito dos juízos formulados pelo historiador. 

Quando falo de pensar eticamente a história, refiro-me a um procedimento quase 

sociológico cujo objetivo é perceber que o discurso historiográfico é apropriado e 

instrumentalizado por instâncias diversas, e que, portanto, aquilo que o historiador 

escreve está sempre potencialmente sujeito a ser instrumento de vontades outras. 

Pensar eticamente a história significa, portanto, pensar o cuidado permanente com a 

prática; mais ainda, significa pensar a própria prática enquanto um discurso que é 

socialmente certificado e que, portanto, pode ter consequências diversas. 

Trata-se de considerar a historiografia como mais um discurso sobre o passado 

entre outros, mas um discurso que se apoia em uma certificação social e que, 

portanto, serve de baliza sempre que convocado a um discurso regulador. Considerar 

que o poder não se usa mais a história para legitimar seu poder e suas ações é ceder a 

uma ingenuidade sem tamanho. Assim, a disposição do leitor que evoquei acima é 

expressão sintomática dessa carga que todo texto historiográfico carrega: 

independentemente de pensar ser possível aprender com a história ou não11, o corpo 

social deposita na historiografia uma confiança que, talvez, os próprios historiadores 

não tenham em si mesmos. É por isso que considero essa uma dimensão ética: trata-se 

de chamar à reflexão o êthos intelectual do historiador. 

A virada ética que proponho, portanto, alinha-se a algumas perguntas: qual o 

estatuto social presente da historiografia? Qual a função e o lugar do discurso 

historiográfico em relação aos outros discursos que versam sobre o passado? Será que 

os topoi dos quais já se anunciou a morte estão de fato mortos? Qual ideal de verdade 
                                                             
11

  Essa discussão é ampla, e inclusive foi tema de eventos e publicações na historiografia recente. Não 
pretendo, no entanto, mais do que apontar para ela, neste momento. 
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nós estamos perseguindo? E, finalmente, será que reconhecemos a dimensão política 

de nossa disciplina tanto quanto estamos acostumados a dizer que reconhecemos? 

Esse novo direcionamento das questões não é exclusividade da historiografia 

brasileira; a teoria da história em outros países também já se volta para essa dimensão 

ética da historiografia. As respostas também são múltiplas: da criação da Network of 

Concerned Historians, por Antoon de Baets, passando pelas reflexões sobre ética 

profissional pela American Historical Association, até as reações mais conservadoras 

de resgate de um empirismo cego e seco. Seria irresponsável, penso, prescrever “a 

resposta verdadeira” para a questão. Penso que, como diz Slavoj Zizek em um vídeo 

disponível na internet, a hora é de pensar.12 
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Guerrilha, exílio e homossexualidade na narrativa 
de Herbert Daniel 
 

João Sinhori 1 
 

 

 

 

 

 

HERBERT DANIEL: O JEAN DE LÉRY TROPICAL 

 
 

Esta estória é assim, resumindo: viagens fora da terra do Brasil; como 
Jean de Léry, mas muito tempo depois e no sentido inverso; narrativa 
de fatos e coisas acontecidas, ainda na vida e/ou cabeças de viventes 
neste mundo ao deus-dará; relatos de feitos, desfeitas, tal como se 
deram, se dariam, se darão, ou como deviam se dar, vistas, ouvidas, 
vividas, sentidas e pressentidas pelo autor; acompanhado da 
descrição de notícias curiosas, tão verídicas quanto se pode imaginar; 
seguidas de referência ao mapa-mundi, com transcrição de diálogos 
nas línguas dos (sobre)viventes que são narrados e descritos.  

Herbert Daniel 
  
 
 No século XVI Jean de Léry atravessou o Atlântico e chegou ao Brasil, ou 

melhor, na França Antártica, depois de viajar nas degradantes condições que as antigas 

caravelas proporcionavam aos seus tripulantes. Nosso autor/personagem fez o 

caminho inverso como ele mesmo escreve, porém sua travessia pelo Atlântico se fez 

pelos ares e não por vontade própria, mas sim pela falta de opção. Chegaria ao Velho 

Mundo com nome falso, passado falso, história falsa, e ao contrário de Jean de Léry, 

escreveu suas memórias em solo estrangeiro sem certeza de voltar. Voltou, mas muito 

depois do que deveria, ficou conhecido como o último exilado brasileiro, virou 

caricatura televisiva em programa humorístico de rede nacional e por incrível que 

pareça não abandonou a política. Depois de passar seis anos clandestino em seu 

                                                             
1 UEL. Mestrado em História Social. Bolsista Capes. 
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próprio, país e sete anos exilado, Herbert Eustáquio de Carvalho conseguiu retornar à 

mãe pátria. 

 Herbert, que passou a se chamar Daniel, nasceu em 14 de dezembro de 1946 

no estado de Minas Gerais, seu nascimento “se deu numa cidade de nome curioso. 

Uma vez escrevi: nasci por lá, nunca a vi, a não ser uma vez na adolescência e ela era 

empoeiradíssima e pálida” (DANIEL, 1982, p.24). Criado em Belo Horizonte, foi aluno 

da Faculdade de Medicina da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais) e vice-

presidente do DCE (Diretório Central dos Estudantes) nessa mesma universidade. 

 Herbert entra em contato com o mundo das ideias de esquerda só na 

universidade, torna-se líder estudantil e já em 1967 vira integrante da sua primeira 

organização de esquerda, a POLOP. Não frequenta as passeatas e manifestações de 

1968 no Rio de Janeiro e quando chega lá em 1969, já é foragido vivendo na 

clandestinidade. 

Passagem para o Próximo Sonho foi escrito em 1981, na França, mesmo ano do 

seu retorno para o Brasil, e publicado em 1982 pela CODECRI, editora do Pasquim. 

Neste relato testemunhal, Herbert não faz questão de contar suas peripécias 

guerrilheiras nos mínimos detalhes, sua linguagem é mais rebuscada e tanto o 

conteúdo como a forma do texto literário são estranhos se comparados a outros livros 

que se valem do memorialismo ou testemunho do período militar no Brasil. 

O livro também traz uma boa dose de ironia e sarcasmo aliado a uma 

autocrítica ferrenha que ele faz a si, seus companheiros e toda conjuntura ideológica e 

militar que permeou a guerrilha urbana. O autor inseriu também ao final de três de 

seus quatro capítulos, “no intervalo do real”, contos possíveis que fazem da 

verossimilhança seu ponto de reflexão. Essa maneira de lidar com a forma do texto e 

suas infinitas possibilidades, para Bessa, se dá porque Herbert 

 
Faz jogos com o gênero autobiográfico, os quais os leitores comuns 
de autobiografias e de memórias (e, especialmente daquelas dos 
exilados políticos) deve ter achado, no mínimo, estranhíssimo, a 
começar pelo subtítulo: “um possível romance autocrítico”. Um 
romance? E possível?! Além disso faz jogos com a narração; como 
indica o lugar-comum e como convém a um livro de memórias ou 
autobiográfico, quase sempre a narração de seu livro é na primeira 
pessoa, mas, às vezes, há uma mudança de foco narrativo para 
terceira, havendo assim, ligeiras mudanças quanto ao ponto de vista. 
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E mais: Daniel faz de certos capítulos contos à parte. Contos dentro 
de uma autobiografia? (BESSA, 2002, p.98) 

 

  Temos que lembrar também que o livro é dividido em duas partes quase que 

estanques, em que o enredo sofre uma mudança. Na primeira parte o autor narra o 

início de sua militância em Belo Horizonte, sua ida para o Rio de Janeiro, suas ações 

armadas, os sequestros do embaixador alemão e suíço, o cerco do Vale do Ribeira, o 

convívio com Lamarca, a vida dos aparelhos e o cotidiano guerrilheiro. Na segunda 

parte é narrado o período do exílio passado em Portugal e França, que para o autor se 

configura em apenas um dos exílios pelos quais passou, em que é retratada sua 

homossexualidade, seu trabalho de porteiro de sauna gay em Paris, e observações 

gerais feitas acerca dos guetos franceses. 

A mudança do foco narrativo para terceira pessoa só se dá em alguns 

momentos do texto, por exemplo quando Herbert escreve sobre o processo de 

justiçamento, que é quando a própria organização guerrilheira julga e condena um de 

seus membros, que sofreu na VPR. Ocorre esse distanciamento, citado por Bessa, pois 

o fato não se passa “comigo”, o autor, mas sim “com ele”, o personagem. 

 Isso acontece na própria apresentação do personagem que Herbert faz logo nas 

primeiras páginas do livro 

 
Nome- vários 
(do batismo aos batismos de fogo- como se dizia na época em que se 
dizia isto. Nem o batismo cristão, nem o outro explicam o que eu 
sinto hoje. Cresci desde então, embora não me arrependa de nada. 
Foi preciso). (DANIEL, 1982, p.22) 
 
Naturalidade- mineiro 
(o que não é natural; impõe um sotaque e uma natureza quase 
mineral; silêncios, pedras; barrocos, paisagens arredondando morros 
velhos, nostalgias novas arredondando dúvidas, dádivas). (DANIEL, 
1982, p.23) 

 
 A família de Herbert, ou seja, seu pai e sua mãe, pois era filho único, não 

tinham ligações com o pensamento de esquerda, ao contrário, seu pai era militar. 

Sabemos que nosso sujeito histórico tinha estabilidade econômica, pagou pelos 

estudos que o fizeram entrar na Faculdade de Medicina, já em 1970 falava três línguas 

diferentes e conhecia a bibliografia comunista acessível da época. Quando foi para o 
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Vale do Ribeira fazer treinamento guerrilheiro, não levou apenas o fuzil na mochila 

mas também o Grande Sertão: veredas, de Guimarães Rosa. Oriundo da classe média, 

universitário, branco e poliglota, se maravilhou com o socialismo.  

Daí para a prática. Quais as possibilidades de esquerda que o Brasil naquele 

momento oferecia? Já era consenso para os jovens a ineficácia de um partido como o 

PCB. A fórmula social e econômica proposta pelo partidão não servia, muito menos em 

plena ditadura. Herbert, que foi leitor da Voz Operária, periódico do PCB, não 

consentia com o burocratismo e o reformismo alimentado por eles, além disso, 

pairavam as acusações de inação do partido perante o golpe. 

 Na universidade Herbert entrou em contato com pecebistas, mas também já 

havia lido os documentos da POLOP, o que ele queria mesmo “era entrar na POLOP. 

Porque ela propunha a luta armada e porque os militantes dela que eu conhecia eram 

os mais ativos e radicais.” (DANIEL, 1982, p.86). No dia 28 de março de 1967 Herbert 

Daniel passou a ser oficialmente da esquerda. 

  Se analisarmos estatisticamente, podemos observar o grau de importância que 

os estudantes tiveram no que se trata da formação dos grupos guerrilheiros no Brasil. 

Não podemos afirmar que a crise ou as reformas nas instituições educacionais do país, 

como o acordo MEC-Usaid que visava à privatização do ensino público ou a tentativa 

de controle ideológico que começava a se manifestar nas universidades, foram a causa 

da debandada de jovens estudantes para luta armada, mas podemos sim dizer que foi 

um fator entre vários outros.  A exaustiva pesquisa feita pelo projeto BNM (Brasil 

Nunca Mais) mostra que dos 2.112 processados pela justiça militar, por estarem de 

uma forma ou de outra ligados com as organizações armadas, 51,8% eram jovens de 

até 25 anos. (RIDENTI, 2007, p.28). Só na VPR os estudantes chegavam quase a 20% do 

contingente, seguidos por 11,5% de professores em sua composição. Interessante 

notar pelos números também que nosso autor se insere em outro levantamento: 

57,8% são oriundos da camada média intelectualizada. 

 Os problemas que assolavam as universidades neste momento eram em grande 

parte consequência da política brasileira, só que os militares não imaginavam o que 

essa insatisfação estudantil podia gerar. Do campo estudantil para o político o 

descontentamento era o mesmo, alguém haveria de se rebelar. 
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PASSAGEM PARA O PRÓXIMO SONHO, QUAL SONHO? 

  

 Deixando a universidade antes de se formar para adentrar no mundo da 

guerrilha, Herbert também deixa a POLOP e entra nos COLINA (Comandos de 

Libertação Nacional) onde começaria a atuar efetivamente nas suas primeiras ações 

armadas. A construção de alguns diálogos no texto se tornam engraçados para o leitor, 

pois mostra a ignorância, segundo Herbert, daqueles jovens que de uma hora para 

outra se viram praticando crimes, enfrentando a ditadura de arma em punho. Em um 

desses diálogos, que acontece antes da primeira ação de Herbert, um assalto a banco, 

ele pergunta como se manuseia a arma para um companheiro, ele responde: “se tiver 

que atirar, aperte o gatilho aqui, e a bala sai aqui na frente.” (DANIEL, 1982, p.17) 

  A análise das organizações de esquerda, embora destoem acerca de alguns 

detalhes, basicamente era a mesma em todo o país. Não haveria outra opção para 

enfrentar a ditadura se não militarmente, o poder já havia controlado as massas e 

impedia que elas se organizassem para efetuar qualquer tipo de oposição ao regime, 

essa tentativa de chamar o povo para o levante era de responsabilidade das 

vanguardas políticas, no caso, as organizações guerrilheiras. 

 O cerne dessas análises estava claro para a grande maioria, o objetivo principal 

seria a guerrilha rural. A guerrilha urbana se fazia necessária no sentido de arrecadar 

dinheiro para composição dos focos guerrilheiros no interior. A expropriação de 

bancos, carros, cofres quando possível, serviam, a princípio, para dar sustentação a 

implementação do foco guerrilheiro, que assim, conseguiriam dar continuidade a 

guerra e unificar as ações revolucionárias, coisas difíceis de se fazer com a guerrilha 

urbana que agia isoladamente e momentaneamente. 

 Tal perspectiva revolucionária vinha do recente “sucesso” da Revolução 

Cubana. Menos de dez anos haviam se passado e ao que parecia tudo estava dando 

certo. A ideia do foco guerrilheiro no campo foi aderida por muitas organizações na 

teoria, mas, na prática, ela quase não existiu. A guerrilha do Araguaia, que não deixou 

sobreviventes, foi a tentativa isolada de infiltração guerrilheira pelo campo. 

 Uma das tentativas de se estabelecer no campo, mais como centro de 

treinamento do que como constituição de um foco guerrilheiro, foi feita no Vale do 
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Ribeira, que fica localizado no sul do estado de São Paulo. Sob a liderança do capitão 

Lamarca, a VPR se afastou da cidade para ter tempo e espaço para treinar suas táticas 

guerrilheiras. A informação de onde eles estavam localizados vazou e foi montado um 

cerco gigantesco pelos militares, pois a área era muito grande. O que os militares não 

esperavam era que a primeira leva de fugitivos sairia de lá de ônibus. Herbert estava 

nesse grupo, saiu ileso. 

 Ao chegar ao Rio de Janeiro ele encontra uma VPR quase que desmantelada, 

com pouquíssimos “quadros”, sem dinheiro e com seu principal líder, Lamarca, ainda 

preso no Vale do Ribeira. O ano de 1970 se mostra vazio ao que se trata de novos 

recrutamentos e do trabalho com as massas. A subsistência ainda era a lógica 

predominante. 

 Herbert destaca bem no seu livro determinadas características das 

organizações de esquerda, que na sua avaliação posterior, demonstram o porquê da 

ineficácia das suas ações. Levando em conta a lógica das organizações, elas passavam 

por uma espécie de preparação política. Era um treino teórico, ideológico e militar 

para o que viria depois, o poder político. Para Herbert, a dinâmica da sobrevivência foi 

sustentada por este momento de espera, essa ideia de preparação, que cria 

artificialmente um tempo político que de fato não existe. Nesse caso as organizações 

se reduziriam a seitas que acreditam em um futuro messiânico que uma hora ou outra 

chegará. Nessa espera, a seita se fecha em si mesma, entre pessoas que compartilham 

uma mesma perspectiva ideológica, e esperam um mesmo fim.  

 O pior é que essas seitas em que se transformaram as organizações 

guerrilheiras só perdiam adeptos. Mortes e prisões fizeram com que a VPR em meados 

do ano de 1970 tivesse apenas seis integrantes. Seu líder Lamarca abandonara sua 

tropa para se juntar ao MR-8 em uma tentativa frustrada de compor um foco 

guerrilheiro no campo, que acabou com a sua morte. O pior golpe sofrido pela VPR, e 

que determinaria seu fim, seria a infiltração de um personagem controverso da 

história brasileira: Cabo Anselmo. 

 No dia 25 de março de 1964, o líder da Associação dos Marinheiros e Fuzileiros 

Navais do Brasil, foi o protagonista de uma sublevação que exigia a soltura de 12 

dirigentes da AMFNB. O que era para ser uma comemoração se transformou em 
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assembleia e evento histórico importante na conjuntura do golpe de 1964. No 

Sindicato dos Metalúrgicos do Rio de Janeiro é que foi instalada a crise no seio da 

Marinha. Jango foi complacente, não prendeu nenhum dos amotinados e ainda 

substitui o ministro da Marinha. Poucos dias depois ele seria deposto. Esse líder 

acabou se transformando no mítico Cabo Anselmo, agente duplo que militou tanto na 

esquerda quanto na direita. Depois da instauração do regime militar, Cabo Anselmo foi 

preso e, sem muitas explicações, solto em 1966.  

 Segundo ele, sua cronologia é a seguinte: após ser solto pelos militares em 

1966 ele consegue fugir para o Uruguai. Lá encontra Lionel Brizola que o ajuda a viajar 

para Cuba. Fica de 1967 a 1970 em Cuba, realizando um treinamento guerrilheiro já 

fazendo parte da VPR. Volta clandestino ao Brasil em finais de 1970. No começo de 

1971 é preso pela equipe do delegado mais conhecido do DOPS de São Paulo, Sérgio 

Paranhos Fleury. 

 Segundo sua última entrevista concedida em 17 de outubro de 2011, Cabo 

Anselmo afirma ter sido barbaramente torturado, não por Fleury, com pau-de-arara, 

choques elétricos e tudo mais. Depois das torturas ele se transformou em um 

“cachorro” de Fleury. Ele mesmo, o Cabo Anselmo, não tinha operacionalidade 

nenhuma segundo ele conta. Não mandou matar nem torturar ninguém. Porém tinha 

uma espécie de “sombra” ao seu lado que se infiltrava juntamente com ele nas 

organizações guerrilheiras. A traição de Cabo Anselmo seria fatal não só para VPR, mas 

para muitas outras organizações2. 

 Nessa entrevista, ele tenta elucidar o aspecto ideológico que influenciou a sua 

tomada de posição. Ele afirma que ao entrar em contato com o socialismo cubano se 

desencantou e, ao voltar para o Brasil, queria sair do lado da insubordinação. Seja por 

tortura ou por ideologia, pesam sobre as costas dele dezenas de mortes que ele 

ajudou a executar, direta ou indiretamente. Uma das acusações que recaem sobre ele 

é de ter sido o responsável pela tortura e morte de seis militantes no Recife, em 1973, 

que ficou conhecido como “o massacre da chácara São Bento”, entre eles foi 

                                                             
2
 Cabo Anselmo foi o entrevistado do programa da TV Cultura “Roda Viva”, liderado pelo jornalista 

Mario Sérgio Conti. 
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assassinada sua mulher que supostamente estava grávida, pois um feto foi encontrado 

do lado de seu corpo. Anselmo nega a gravidez. 

 Pois bem, o Cabo Anselmo cruza o caminho de Herbert Daniel também como 

algoz. Fez parte dos tribunais da guerrilha. Durante o processo que culminou com a 

pena de “justiçamento” para Herbert, o Cabo estava lá, deliberando sobre a vida ou a 

morte dos seus “companheiros”. E as acusações de agente infiltrado da polícia já 

recaíam sobre ele. Herbert escreve indignado com a situação que ele foi se deparar. 

Felizmente as organizações estavam tão desestruturadas que não conseguiram achar 

gente para fazer o serviço, acabar com Herbert. Herbert foi condenado por propor a 

desmobilização da VPR, que se encontrava praticamente destruída. A autocrítica 

levava em conta a ineficácia da dinâmica de sobrevivência na qual a VPR havia se 

estabelecido e da necessidade de reorganização imediata, o que aconteceria fora do 

país. 

 Segundo Herbert: 

 
A crise era tão intensa que Anselmo conseguiu manipular 
afrontosamente a verdade. Pior: participa de um grupo que envia de 
retorno ao Brasil inúmeros companheiros. 
Como as suspeitas começam a tomar corpo, a veracidade da 
informação parecendo incontestável, procurou-se averiguar seu 
conteúdo. O método da verificação não foi buscar a fonte da 
informação; foi questionar o...Cabo Anselmo! 
Teatral, o policial apelou para hipocrisia. Tira o revólver da cintura, 
coloca sobre a mesa, compungido: 
- Se vocês acreditam nesta infâmia, podem me matar.  
Sensibilizados pelo gesto, os companheiros botam panos quentes. 
Fazem autocrítica. (DANIEL, 1982, p.67) 

 

 Cabo Anselmo foi absolvido pelos juízes da guerrilha, diferente de Herbert. Tais 

situações nos mostram como por muito pouco as organizações guerrilheiras não 

caíram no terrorismo. O homicídio deliberado começara a fazer parte da realidade dos 

grupos armados e mais uma vez eles se viam em uma luta interna pela sobrevivência. 

Os inimigos ficaram em segundo plano enquanto esse tipo de manutenção era feito 

para não deixar a engrenagem parar.  

 Para Herbert: 
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Tal era nossa perplexidade que, em outras circunstâncias, caso 
contássemos com mais quadros e melhores recursos, creio que 
dificilmente teríamos escapado do terrorismo. Houve mesmo uns 
tristes poucos, já alucinados, que não souberam tornar-se 
remanescentes e não recuaram nem mesmo diante do homicídio. 
(DANIEL, 1982, p.117) 

 
 Outro caso que Herbert cita para exemplificar a proximidade entre as ações 

armadas e o terrorismo político é o sequestro do embaixador suíço que ocorreu em 

dezembro de 1970 e adentrou janeiro de 1971. Terrorismo porque a VPR manteve o 

embaixador enclausurado durante 40 dias, o que não teria problemas, se não fosse o 

completo desconhecimento da população em geral. Era uma luta entre dois inimigos, 

só isso. A VPR havia perdido qualquer tipo de comunicação com as massas, a repressão 

controlava todos os meios de comunicação e o processo de negociação foi 

completamente esvaziado no cenário político nacional. Após abrir mão de várias 

reivindicações a VPR aceitou a libertação de setenta presos políticos, ainda que vários 

nomes não tivessem sido aceitos pelos militares. 

 No final do ano de 1971 a VPR está praticamente destruída, nosso personagem 

sai de cena e vive foragido, enclausurado e clandestino durante dois anos no Rio de 

Janeiro com seu parceiro Claudio, que iria acompanhá-lo até o fim da vida. De 1972 a 

1974 Herbert viveu vendo seu rosto nas telas da televisão e em cartazes espalhados 

pela cidade, ele era um dos procurados. 

 Conseguiu chegar à Argentina para viajar clandestino para a Europa, mais 

especificamente Portugal. Allende já estava morto e Pinochet já comandava o Chile. 

Portugal estava vivendo a Revolução dos Cravos e, como se não bastasse, Herbert 

voou atrás da Revolução. Tinha início o segundo exílio do nosso personagem, época de 

“imobilidade e confusão, um exílio sem nome que se passava nos campos de um 

planeta desconhecido e triste”. (DANIEL, 1982, p.46) 

 

 

 A VIA CRUCIS DO EXILADO 

 

 O exílio como forma de afastamento e exclusão, ao contrário do que muitos 

pensam, é uma prática comum no Brasil desde o golpe de 1964. Líderes de partidos de 
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oposição, líderes sindicais ou de movimentos sociais, professores, estudantes, 

jornalistas, cantores, pintores, escritores, militantes de organizações de esquerda 

entre outros, sofreram com o exílio. Uns a pedido do Estado se retiraram do país, 

outros, como Herbert Daniel, fugiram. Uma grande quantidade de presos políticos 

acabaram por se tornarem exilados graças aos sequestros efetivados por nosso 

personagem. Com destino à Argélia, Moçambique, França, Suécia, Portugal entre 

outros, os jovens que buscavam unidade para lutar contra a ditadura militar se 

fragmentaram entre diferentes continentes, a dificuldade de ação, para os que 

queriam continuar lutando, era enorme. 

 Até 1973, antes da morte de Allende, ainda estava impregnada na América 

Latina a ideia de que existiria uma revolução continental, a volta dos exilados era certa. 

Herbert já sai do Brasil com Pinochet no comando, a última e talvez única esperança 

do continente havia esmorecido. 

Herbert Daniel saiu do Brasil (que ironia!) no dia 7 de setembro de 1974. Depois 

de dois anos clandestino dentro de seu próprio país ele conseguiu embarcar para 

Portugal. “Depois de muitos anos fui capaz de parar quieto num café, num banco 

público, mesmo na calçada, se me desse vontade.” (DANIEL, 1982, p.144) A sensação 

de liberdade renascia em nosso personagem, pela primeira vez em anos ele não era 

procurado, pelo menos no mesmo continente, pela polícia, pelo exército e até mesmo 

pelas organizações guerrilheiras.  

Em 1976 ele chegaria à França e trabalharia em vários lugares. Ao contrário de 

muitos exilados que tiveram a possibilidade de concluírem seus estudos, 

especializarem-se ou lecionarem nas universidades estrangeiras, Herbert não havia 

concluído seu curso de medicina e não procurou empregos convencionais. No seu livro 

ele narra como se fosse um pequeno diário a sua vida como empregado de uma sauna 

gay. 

Sua narração nos leva ao fundo da cultura dos guetos parisienses na década de 

1970. Surubas e bacanais são a rotina do personagem que se encontra exilado 

geograficamente mas começa abrir mão do exílio sexual. É no exílio, nos guetos de 

Paris, que Herbert enfrenta sua homossexualidade e a coloca na pauta de debates da 
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esquerda exilada. Para Denise Rollemberg3, principal pesquisadora sobre o exílio e os 

exilados brasileiros, a vida no gueto estrangeiro significava: 

 
Uma tentativa de amenizar as inseguranças do exílio, de se 
resguardar da rejeição e dos preconceitos contra o estrangeiro, de 
evitar o estranhamento em relação à sociedade, para muitos, de 
sobreviver. Voltando-se para os que tinham uma história comum, 
buscavam recuperar o passado que dera sentido à vida, 
reconhecendo-se naquela cultura que ia muito além dos pratos 
típicos, enfim, preservando a própria identidade. Ao longo da 
história, a vida em gueto é constantemente um recurso do qual 
diferentes grupos sociais, em diferentes épocas e lugares, lançaram 
mão quando viram a identidade ameaçada ou questionada. O gueto 
foi, portanto, uma forma de resistência, a negação da negação, a luta 
contra a fragmentação (ROLLEMBERG, 1999, p.23). 

 
  O exílio significa a perda de referências, a perda do sentido de luta e a derrota 

de um projeto político. Significa o estranhamento perante outra cultura, outra língua. 

A identidade é afetada e acarreta em um processo de constante renovação e crise. Os 

valores são modificados, para uns abriram-se novas possibilidades para outros restou o 

suicídio. A crise de identidade afetou a todos os exilados, mas poucos conseguiram 

reconstruí-la.  

 A ideia de transitoriedade também fazia parte da vida do exilado. Como se a 

identidade vivesse um interlúdio, mais um momento de espera, de preparação. 

Inclusive essa é uma das características que impregnaram a esquerda em toda essa 

conjuntura. Estavam sempre esperando o próximo passo, e no exílio essa sensação se 

acentua, também porque não havia muito que fazer, esperar era a única saída. 

 
Uma das opções do exílio era uma certa mitologia da volta. 
Supostamente vivia-se esperando O momento da volta. A 
esterilidade da espera imitava a miragem do vácuo. A política da 
volta não era centrada numa atividade criativa, mas no compasso da 
transitoriedade. Mais uma vez, uma política que preparava o 
momento onde começaria a vida política, outra preparação pré-
política. Essa eu conhecia bem. Não estava bem (DANIEL, 1982, 
p.153). 

 
  

                                                             
3 Denise Rollemberg se utilizou de muitas entrevistas e farta documentação nacional e internacional 
para compor o principal estudo obre o exílio e os exilados brasileiros no seu trabalho Exílio: entre raízes 
e radares. 
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 Outros mitos cercaram os militantes que se encontravam no exílio. O “mito da 

terra” concedia o papel da prática política para os militantes que se encontravam na 

terra onde acontecia a luta, no caso, o Brasil. Os militantes exilados poderiam se 

articular e organizar a partir das determinações vindas de fora. Quem estava em 

território brasileiro seria responsável pelas ações e pela conduta dos grupos de 

esquerda. Quem estava fora das fronteiras brasileiras receberia orientações apenas, 

sem o poder de intervenção direta na luta, por estar geograficamente incapacitado de 

pôr em prática qualquer tipo de ação. Até por isso era sempre presente também a 

figura do militante que chega da “terra” para o exílio cheio de informações e 

orientações novas.  

 O “mito do país socialista” congregava os grupos de militantes que se exilaram 

em países socialistas. Provavelmente o fim do sonho para muitos militantes que se 

depararam com cenários políticos, econômicos e sociais que não se encaixavam nas 

suas teorias, muito menos na propaganda destes regimes. Seja em Cuba, Alemanha 

Oriental ou Tchecoslováquia, o socialismo não dava conta das dinâmicas sociais da 

maneira que os militantes estudavam e acreditavam. Em um certo sentido o exílio 

serviu como gota d’água para muitos romperem com o socialismo. 

   Também existiu o “mito da acolha”, que deixa transparecer uma certa 

ambiguidade no tratamento dado aos exilados pelos países que os acolheram. 

Enquanto muitos países foram solidários e se mobilizaram para receber os exilados 

políticos da América Latina, existiram sempre setores da sociedade que achavam 

inaceitável a presença de “terroristas” em seus países. Também os órgãos do governo 

lidavam de maneira ambígua com os exilados. Ao mesmo que concediam o asilo, 

mantinham comunicação com os órgãos do governo brasileiro, ou impediam a entrada 

de um ou de outro militante. Os contratempos nesse sentido são muitos, e o “mito do 

país de acolha” nunca foi tão acolhedor assim. 

Herbert foi “acolhido” no país dos exilados, a França. Segundo Rollemberg a 

França restringiu em muito a concessão de vistos e asilo político, principalmente para 

latinos americanos, após o maio de 1968 francês. Porém o golpe do Chile sensibilizou a 

comunidade europeia e principalmente a esquerda francesa que passou a receber os 

exilados. Herbert escreve sobre tal solidariedade: 
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Enquanto “esteve na moda”, em torno do golpe organizaram-se 
solidariedades. Todo exilado era bem recebido. A esquerda francesa 
movera mundos – do Primeiro ao Terceiro – e fundos – dólares, 
francos e outros tachos – para facilitar a vida dos recém-chegados. A 
atitude da esquerda francesa nesse momento é uma das mais belas 
demonstrações de amor que conhecem. O que não exclui um ligeiro 
verniz de racismo em relação a um mundo (Terceiro), que fascina o 
francês de esquerda e que se lhe apresenta como incógnita. (DANIEL, 
1982, p.150) 

 
 Nesse país Herbert ficaria até a prescrição do seu caso, que não se deu com a 

lei de anistia de 1979, mas sim, em 1981. Por mais que seu cotidiano passasse pelos 

guetos franceses, sua personalidade política continuou se destacando pela inserção de 

debates não muito ortodoxos para esquerda, não só brasileira, mas mundial.   

 

 

HOMOSSEXUALIDADE E POLÍTICA 

 

 Herbert Daniel nunca soube como o materialismo histórico explicaria sua 

homossexualidade. Ele já se sabia homossexual desde cedo, virou guerrilheiro sendo 

homossexual, sequestrou embaixadores sendo homossexual, liderou uma das 

organizações de esquerda mais radicais sendo homossexual, porém enrustido, 

escondido. Suas conversas íntimas só aconteciam no plano pessoal, a sexualidade não 

era item de discussão nem da direita nem da esquerda. 

 Ele escolheu uma das opções que pareciam viáveis. Se tornar guerrilheiro e 

esquecer a sexualidade, isso ficava para depois, o importante naquele momento era a 

revolução. Tomando essa atitude que ele chama de “pequeno-burguesa” e até mesmo 

“reacionária” Herbert nunca transpareceu seus problemas pessoais durante o período 

da guerrilha no Brasil. “Trepei menos e mais escondidinho” (DANIEL, 1982, p.86). Foi 

deixado para depois. E o depois chegara, no exílio. 

 Para Herbert um dos resquícios de totalitarismo que a esquerda alimentava era 

justamente o de evitar que se discutissem e debatessem problemas que eram 

inerentes a causas políticas, no caso a sexualidade. Se lembrarmos do contexto dos 

anos 1960 em que o movimento hippie, dos negros e dos homossexuais ganham força, 

Herbert seguia uma onda que se alastrava a mais de uma década no ocidente. O que 
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ele queria era acabar com a ortodoxia do pensamento de esquerda que se propunha 

de vanguarda. A esquerda fazia o mesmo discurso do silêncio que, por exemplo, os 

militares fazem até hoje acerca dos crimes cometidos pela ditadura. O silêncio, neste 

caso, aparecia como sintoma de uma esquerda conservadora e atrasada.  

Herbert escreve sobre essa situação: 

 
Raramente o preconceito contra a homossexualidade (em geral, e a 
sexualidade em particular) se mostra assim, na esquerda, como 
agressividade aberta. É mais ou menos corrente a definição: 
preconceito é coisa de burguês reacionário, obscurantismo é técnica 
das ditaduras (...) a esquerda que não quer ter preconceito, tem 
preconceito de ter preconceito. Valem elas por elas (...) a forma mais 
geral de se falar sobre homossexualidade é o silêncio. Esta mudez 
(censura) é um dos mais renitentes resíduos do totalitarismo. Porque 
se diz, calando-se, “compreensivo”, que entende o “aleijão” dos 
outros. A (homo) sexualidade é sempre coisa alheia (marginal), 
impertinente, sempre um “problema” médico, jurídico, ideológico, 
ou o que o valha. (DANIEL, 1982, p.215)  

 

 Em Paris formou-se o Grupo de Cultura do Comitê Brasil pela Anistia (CBA) que 

tinha como finalidade discutir cultura, literatura, teatro e arte entre os exilados como 

forma de atividade unificadora e frutífera. Nomes como José Celso Martinez Corrêa e 

Augusto Boal frequentaram tal Comitê. 

 Em 1979 Herbert Daniel propõe ao CBA um debate: “Homossexualidade e 

Política”. Para não quebrar as tradições a simples proposta do debate quase causou 

um racha de grandes proporções no CBA. Muitos eram pró e muitos eram contra. 

Segundo Herbert, surgiram censuras do tipo: “o homossexualismo é doença”, ou, “é 

resultado da decadência do capitalismo” (DANIEL, 1982, p.214).  Depois de serem 

acusados de quererem desestabilizar o CBA, e mesmo assim ganharem o direito de 

realizar o evento, o grupo dos que eram pró resolveu fazer o debate em outro lugar, 

de forma autônoma, anônima e marginal, como era de costume para os homossexuais. 

 O evento acabou sendo realizado na Casa do Brasil, na Cité Universitaire, que 

lotou de gente querendo ver. Quem organizou e conduziu o debate foram os 

companheiros Herbert Daniel e Cláudio Mesquita que fizeram da sala de debates um 

verdadeiro banheiro. Instigando os participantes, as paredes foram revestidas de 

imagens, slides e ilustrações que convergissem com o tema abordado, na parede se 
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encontrava o título do encontro “Estamos todos no mesmo banheiro”. Para as pessoas 

que participaram do evento teria sido uma noite inesquecível onde vários militantes 

falaram sobre sua sexualidade através de entrevistas concedidas a Herbert. 

Herbert assinaria mais tarde o artigo “Homossexual: defesa dos interesses?” 

que foi publicado no número 3 da revista do Grupo de Cultura Notas Marginais, e que 

mais tarde, em 1983, seria publicado na forma de livro, com algumas modificações, 

com o título Jacarés e Lobisomens: dois ensaios sobre a homossexualidade. O artigo 

tenta analisar de forma crítica as relações entre homossexualidade e política, e 

principalmente das relações destas com o pensamento de esquerda. 

Tais discussões no seio da esquerda exilada foram importantes não para impor 

um discurso homossexual, mas entender e compreender as diferentes formas de 

controle inerentes à sociedade. Foi um momento no qual os preconceitos e ortodoxias 

da esquerda ficaram nítidos, por isso mesmo mais fáceis de serem combatidos. A 

figura do guerrilheiro homossexual passou a existir de maneira indesejada para muitos 

integrantes da esquerda, porém acabou com a ideia alimentada por muitos de que 

política e sexualidade não faziam parte de uma mesma discussão. 

 

 

CONCLUSÃO 

 

 A intenção desse artigo é apresentar o personagem Herbert Daniel como 

sujeito histórico de uma conjuntura específica que se formou no final dos anos 1960 e 

adentrou até a década de 1980. Testemunha de um processo político e social, Herbert 

nos traz detalhes dos procedimentos práticos e ideológicos das organizações 

guerrilheiras das quais participou. Seja pela forma de depoimento, testemunho ou 

memorialismo, ele cria uma narrativa histórica que nos lança aos “anos de chumbo” da 

ditadura e mostra as consequências sofridas por personagens como ele que 

resolveram enfrentar essa ditadura. 

 Retratando seus exílios, pois foram mais de um, Herbert nos dá uma ideia geral 

do que era a vida do exilado político brasileiro, a complexidade desse processo 

político, e nos mostra sua vida como se fosse um livro aberto. Sua luta em nome dos 



279        VI Seminário de Pesquisa do PPGHS – XIII Semana de História – I Encontro 

                das Especializações em História da Universidade Estadual de Londrina 
  

homossexuais, enfrentando uma esquerda ainda conservadora, demonstra a 

consciência política e social de Herbert, que morreu em 1994, consequência do vírus 

HIV, lutando por políticas públicas adequadas aos portadores do vírus.  
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O segredo de Justine de Sade, ou os prazeres no 
infortúnio 
 

Juliana A. Lima Arruda1 
 

 

 

 

 

 

 

 

Em apenas quinze dias do ano de 1787, o Marquês de Sade escreveu seu livro 

mais lido, “Os Infortúnios da Virtude”, nele, a personagem Justine narra sua desdita 

história, a de uma desventurada moça que leva sua crença em Deus até as últimas 

consequências, a de uma virtuosa que incessantemente procura pela bondade dos 

homens, e que apesar de ser continuamente humilhada, ultrajada e violentada, 

continuou virtuosa, com uma fé inabalável e sempre surpreendida pela maldade 

humana. Mas, como todos que contam uma história, Justine é também uma 

ficcionista, ela tinha seu segredo, gozava ao ser ultrajada. 

A literatura esteve presente na psicanálise desde o nascimento, Freud 

acreditava que na literatura os “conteúdos latentes dos sonhos mais sintomáticos 

podem desenvolver-se nela fora de toda censura. [sendo a literatura portanto um]  

testemunho da vida subconsciente do homem” (JOSEF, 2006: 51). O pai da psicanálise 

via a literatura como um lugar de manifestação do inconsciente, via no texto, “[...] o 

eco de uma verdade a descobrir [já que] O sujeito estrutura-se nas fantasias, isto é, 

numa configuração de representação de seus desejos inconscientes” (JOSEF, 2006: 52). 

Sabemos que o inconsciente tem seus rastros em nossas atitudes, nossas escolhas, fala 

e escrita, isso é inegável, mas, não é trazendo o inconsciente à tona, que se pode 

preencher as lacunas de uma história. Cavar mais fundo não significa descobrir mais 

                                                             
1 Universidade Estadual de Londrina, Mestranda em Historia Social, CAPES. 
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verdades. Juntar consciente e inconsciente não dá unidade ao homem, o inconsciente 

é uma porta, é a escavação para a estrutura caótica humana, pois o homem é um 

buraco sem fundo, sua essencialidade é justamente composta de devir. Então, como 

encontrar a verdade mais pura, a essência mais primária de algo que se transforma a 

cada segundo? O que fazemos é apenas atribuir sentidos, seja ao escrever uma 

história, ou ao contá-la em uma sessão de análise. Além do mais, esse movimento de 

escavação só é possível por meio de um veículo, a linguagem. E tanto o mapa da mina, 

quantos as ferramentas utilizadas, e o próprio ouro que se pretende encontrar, são 

“irreais”, pois “Toda realidade é um discurso porque é percebida através da estrutura 

verbal. A linguagem estrutura a realidade da obra” (JOSEF, 2006: 60). Dessa forma, o 

homem configura a linguagem e é por ela configurado. E ao abrir as portas para a 

psicanálise, quer-se levar o inconsciente em consideração, mas não se pretende 

encontrar a verdade através dele, melhor é ter em vista que “A literatura mais 

verdadeira é a que se sabe linguagem, isto é, comédia, simulacro do mundo.” (JOSEF, 

2006: 60). 

Chamamos a psicanálise para ajudar a responder a questão: Seria então 

Justine uma masoquista? Em busca de uma resposta torna-se necessário entender o 

que é o sadismo e o que é o masoquismo.  E nesse processo de distinção é que se 

encontra o debate do filósofo Gilles Deleuze, que ao contrário de Freud, compreende 

as questões acerca do sadismo e masoquismo de maneira mais filosófica do que 

clínica. Para tanto, Deleuze mergulha neste universo que parecia até pouco tempo ser 

composto de unidade para separá-los, com Deleuze o casal sadomasoquista se 

divorcia, ou melhor, destroem-se as possibilidades do relacionamento entre eles. Em 

Sacher-Masoch: o frio e o cruel, o filósofo finda a unidade sadomasoquista a fim de 

resgatar a obra injustiçada do escritor Masoch, que é conhecido, na maioria das vezes, 

apenas como o reviramento do sadismo. Mas ao contrário do que se pode imaginar, 

sadismo e masoquismo pertencem a mundos completamente diferentes, não são 

necessariamente opostos, mas também não são complementares. 
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A literatura esteve presente na psicanálise desde o nascimento, Freud 

acreditava que na literatura os “conteúdos latentes dos sonhos mais sintomáticos 

podem desenvolver-se nela fora de toda censura. [sendo a literatura portanto um]  

testemunho da vida subconsciente do homem” (JOSEF, 2006: 51). O pai da psicanálise 

via a literatura como um lugar de manifestação do inconsciente, via no texto, “[...] o 

eco de uma verdade a descobrir [já que] O sujeito estrutura-se nas fantasias, isto é, 

numa configuração de representação de seus desejos inconscientes” (JOSEF, 2006: 52). 

Sabemos que o inconsciente tem seus rastros em nossas atitudes, nossas escolhas, 

gestos, fala e escrita, isso é inegável, mas, não é trazendo o inconsciente à tona, que se 

pode preencher as lacunas de uma história. Cavar mais fundo não significa descobrir 

mais verdades. Juntar consciente e inconsciente não dá unidade ao homem, o 

inconsciente é uma porta, é a escavação para a estrutura caótica humana, pois o 

homem é um buraco sem fundo, sua essencialidade é justamente composta de devir. 

Então, como encontrar a verdade mais pura, a essência mais primária de algo que se 

transforma a cada segundo? O que fazemos é apenas atribuir sentidos, seja ao 

escrever uma história, ou ao contá-la em uma sessão de análise. Além do mais, esse 

movimento de escavação só é possível por meio de um veículo, a linguagem. E tanto o 

mapa da mina, quantos as ferramentas utilizadas, e o próprio ouro que se pretende 

encontrar, são “irreais”, pois “Toda realidade é um discurso porque é percebida 

através da estrutura verbal. A linguagem estrutura a realidade da obra” (JOSEF, 2006: 

60). Dessa forma, o homem configura a linguagem e é por ela configurado. E ao abrir 

as portas para a psicanálise, quer-se levar o inconsciente em consideração, mas não se 

pretende encontrar a verdade através dele, melhor é ter em vista que “A literatura 

mais verdadeira é a que se sabe linguagem, isto é, comédia, simulacro do mundo.” 

(JOSEF, 2006: 60). 

Chamamos a psicanálise para ajudar a responder a questão: Seria então 

Justine uma masoquista? Em busca de uma resposta torna-se necessário entender o 

que é o sadismo e o que é o masoquismo.  E nesse processo de distinção é que se 

encontra o debate do filósofo francês Gilles Deleuze, que ao contrário de Freud, 

compreende as questões acerca do sadismo e masoquismo de maneira mais filosófica 

do que clínica, partindo da obra literária de cada autor, já que foi “[...] preciso 
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recomeçar tudo, e recomeçar pelas leituras de Sade e de Masoch. Sendo o julgamento 

clínico cheio de preconceitos, devemos recomeçar tudo, e de um ponto de vista 

situado fora da clínica, o ponto literário [...]” (DELEUZE, 2009: 14). Para tanto, Deleuze 

mergulha neste universo que parecia até pouco tempo ser composto de unidade para 

separá-los, com Deleuze o casal sadomasoquista se divorcia, ou melhor, destroem-se 

as possibilidades do relacionamento entre eles, em Sacher-Masoch: o frio e o cruel, o 

filósofo finda a unidade sadomasoquista, mostrando que sadismo e masoquismo 

pertencem a mundos completamente diferentes, não sendo necessariamente opostos, 

mas também não sendo complementares. Em ambos universos, a linguagem 

desempenha papel fundamental, sendo a sensualidade de cada um construída através 

dela, e a narrativa a responsável por fazer de um toque um ato de erotismo, de uma 

imagem aparentemente simples, algo deleitável, da voz, um ato de violência. 

Em Sade, a linguagem serve como demonstração, por meio dela, o libertino 

demonstra a vítima seus princípios, seus argumentos, descreve a ela todos os 

fundamentos de seus pensamentos. Entre um ato e outro de sexo,  

 
Ouve-se um libertino ler um rigoroso panfleto, desenvolver teorias 
inesgotáveis, elaborar uma Constituição. Ou então ele se põe a 
conversar, discutir com a vítima. Momentos assim são frequentes, 
sobretudo em Justine: cada um dos algozes toma-a como ouvinte e 
confidente (DELEUZE, 2009: 20-21). 

 

Justine ao sair do convento tem imediatamente provas da crueldade da 

Providência, ao pedir emprego, pedir abrigo, as portas lhe são duramente fechadas. A 

cada homem ou mulher que encontra em seu caminho, descreve sua infortuna com a 

intenção de despertar-lhes no coração alguma compaixão. Contudo, como resposta lhe 

é entregue apenas argumentos muito bem estruturados de almas gélidas formadas 

pela corrupção e libertinagem. Como é próprio da literatura sadeana, todos os algozes 

de Justine lhe demonstram seus preciosos raciocínios. 

Já em Masoch, a linguagem não tem a função de demonstração, nele, ela é 

uma força dialética, ou seja, é essencial ao masoquismo o diálogo entre a vítima e seu 

carrasco. “Não estamos mais diante de um carrasco que se apodera da vítima e goza à 

custa dela, com um prazer inversamente proporcional ao seu consentimento e ao 



284        VI Seminário de Pesquisa do PPGHS – XIII Semana de História – I Encontro 

                das Especializações em História da Universidade Estadual de Londrina 
  

 
 

quanto ela é persuadida” (DELEUZE, 2009: 23). No universo masoquista procura-se 

uma mulher para educá-la, para formar uma déspota. É preciso antes de tudo, 

persuadir a mulher a assinar um dos elementos mais importantes do masoquismo, o 

contrato. “Estamos diante de uma vítima em busca de um carrasco e que precisa 

formá-lo, persuadi-lo e a ele se aliar para a mais estranha empreitada” (DELEUZE, 

2009: 23).  O contrato é uma condição necessária para o estabelecimento da relação 

masoquista, ele que estabelece as leis, de forma que  

 
Mesmo a escravidão apoia-se num pacto. Só nas aparências o 
masoquista está preso por correntes e amarras; é sua palavra que o 
prende. O contrato masoquista não exprime apenas a necessidade do 
consentimento da vítima, mas o dom da persuasão, o esforço 
pedagógico e jurídico com que a vítima adestra o carrasco (DELEUZE, 
2009: 76). 

 

Já Sade tem a lei como inimiga, sendo contra os contratos, contra os pactos, 

entendendo que elas servem para moralizar a vida. Para Sade, melhor seriam as 

instituições de moto-contínuo, com o mínimo possível de leis, anárquicas, em 

constante conflito, num vir-a-ser. E se “A possessão é a loucura própria do sadismo; o 

pacto, [é] a do masoquismo” (DELEUZE, 2009: 23). É preciso, portanto, persuadir a 

mulher no masoquismo a assinar o contrato, e daí educá-la. Mas, essa mulher não 

pode ser realmente sádica, ela tem de torna-se uma carrasca. Em Masoch, é a vítima 

quem escolhe e quem fala através de seus carrascos. Aliás, o faz com muito pudor. Não 

que a obscenidade não possa estar presente na dialética masoquista, mas ela não lhe é 

uma característica essencial. 

Em Justine a obscenidade está presente, pois é um elemento romanesco 

essencial a Sade, porém aparece parafraseada pela voz de uma vítima, pela voz de 

uma cândida moça. Já aos seus carrascos, os personagens sádicos, a intenção é outra, 

o que está em jogo é a realidade, é negar o real. Na base do pensamento sadeano está 

a ideia de negação. Segundo Deleuze (2009: 28), é preciso separar o “negativo como 

processo parcial e negação pura como Ideia totalizante”. Em Sade, essas instâncias 

estão ligadas a naturezas diferentes, o negativo (que só pode ser parcial) está ligado à 

segunda natureza, relativa às nossas experiências, ao vivido, onde a natureza expressa 

suas leis e ordens em todos os lugares - como o nascimento e a morte, que fazem 
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parte da vida. De certa maneira, a segunda natureza é onde o homem está 

aprisionado. Já a primeira natureza, é a “portadora da negação pura, acima dos reinos 

e das leis, [...] sem fundo além de qualquer fundo, delírio original, caos primordial feito 

unicamente de moléculas furiosas e dilacerantes” (DELEUZE, 2009: 28). Essa primeira 

natureza pertence ao mundo das ideias, apenas nela que se pode conceber a ideia de 

destruição total, de uma negação totalizante, pois “o poder de destruir não é 

concedido ao homem; ele tem quando muito o de variar-lhe as formas, mas não o de 

destruí-la” (SADE, 2008: 64). Portanto, o crime perfeito (para os personagens sádicos) 

deve acontecer impessoalmente na primeira natureza, pois ao contrário dos pequenos 

crimes cometidos na segunda natureza, esse ecoaria eternamente. Essas duas 

naturezas aos quais pertencem as descrições sadeanas, estão relacionadas ao 

elemento pessoal e ao impessoal. O negativo está relacionado à segunda natureza, 

que através do elemento pessoal, é onde o homem vive suas experiências, já a 

primeira natureza representa o elemento impessoal, em uma “ideia delirante de 

negação” não de alguém ou algo em particular, mas as pessoas e coisas em geral, em 

um sentido impessoal. É nela, que o sádico nega a natureza segunda, e para Deleuze, 

nega a ele próprio.  

Parece-me que na busca de tentar cometer seus crimes na primeira natureza, 

é que os personagens sádicos fazem uso da repetição. Paira sobre os textos sadeano 

uma monotonia, isto é, cenas muito parecidas repetem-se diversas e diversas vezes. 

Há um fator quantitativo em sua obra, mas, a multiplicação de vítimas não é à toa, 

essa repetição é como uma roda, que não deve parar de girar, e movimentando-se 

incessantemente amontoa vítimas, acelerando crimes, sofrimentos, prazeres, 

buscando alcançar a totalização, a negação pura, a primeira natureza. E para girar essa 

roda é preciso sangue-frio, ou seja, o pensamento demonstrativo sadeano deve ser 

conduzido com apatia, e com impessoalidade. 

Se a negação é um dos conceitos chaves para entendimento do sadismo, no 

masoquismo falamos sobre denegação. A denegação não contesta nem tenta destruir 

o real, ela o suspende, cria uma forma de escapar da realidade, criando outra, fantasia. 

Essas duas instâncias são reações diferentes para a insuficiência do real, no caso da 

denegação, neutraliza-se o real para viver o ideal. 
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E se, por um lado, a monotonia sádica é essencial para a negação, para a 

denegação o fundamental é o suspense. Ao contrário dos romances de Sade que 

possuem um incessante movimento, em Masoch tudo é estático, como uma obra de 

arte, como uma fotografia. A imaginação masoquista é formada de imagens de 

mulheres em poses quase como estátuas, gélidas, cruéis. Masoch não explicita a 

obscenidade em suas cenas, ele apenas as sugere. 

Poderíamos citar então a apatia sádica para a frieza masoquista. E enquanto a 

apatia nega o sentimento1, a frieza denega a sensualidade.  

Esta imagem sólida da mulher-carrasco remonta ao fato de que parte do 

prazer masoquista está na espera, naquilo que pode acontecer, em um quadro de 

imagens fixas, tais como “Aquele chicote ou aquela espada que não se abatem, esse 

casaco de peles que não se abre, esse salto do sapato que não completa a pisada 

[...]”(DELEUZE, 2009: 71). Aliás, no geral entende-se masoquismo através do complexo 

dor-prazer, ou no máximo acrescenta-se a ele, a punição e a humilhação como as 

características de sua fantasia. Contudo, o masoquista assim como qualquer outra 

pessoa sente prazer no prazer e dor na dor. O elemento fundamental para essa relação 

entre dor e prazer acontecer é a forma temporal pelo qual ele se realiza; a espera. 

Deleuze afirma que esta relação de espera é dividida em duas partes, em “[...] dois 

fluxos simultâneos, um que representa o que se espera e que, essencialmente tarda, 

sempre atrasado e sempre adiado, e outro que representa algo que pode acontecer, 

sendo também o que precipitaria a vinda do esperado” (DELEUZE, 2009: 72). Na 

fantasia masoquista, o prazer é o que se espera, e a dor é o que pode acontecer. O 

prazer está sempre atrasado, é sempre adiado, em um suspense profundo, e o que 

acelera a chegada deste prazer, que o precipita, que o torna possível é a dor. Com isso, 

conseguimos reunir algumas das principais características do masoquismo, posto que 

“A denegação, o suspense, a espera, o fetichismo e a fantasia formam a constelação 

propriamente masoquista” (DELEUZE, 2009, p.73). Para elucidar essa relação temporal 

de espera entre o que se espera e o que pode acontecer, Deleuze mostra o fetiche 

como o objeto da fantasia, criando a seguinte imagem, 

                                                             
1 No sadismo nega-se o sentimento em uma função de demonstração impessoal, “’Trata-se de tirar 
prazeres de tudo o que alarma seu coração...’ [pois] Todos os entusiasmos, inclusive e principalmente o 
do mal, estão condenados por nos ligar à natureza segunda [...]” (DELEUZE, 2009, p.53). 
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Imaginemos uma fantasia masoquista: uma mulher de short está 
numa bicicleta fixa, pedalando vigorosamente; o sujeito está deitado 
sob a bicicleta, sendo quase atingido pelos pedais vertiginosos, com 
as palmas das mãos colocadas às panturrilhas da mulher. Todas as 
determinações estão aí reunidas, desde o fetichismo da panturrilha 
até a dupla espera representada pelo movimento dos pedais e a 
imobilidade da bicicleta (DELEUZE, 2009: 73). 

 

A força da fantasia masoquista está em “sua lentidão de espera, sua força de 

suspensão ou congelamento [...]” (DELEUZE, 2009: 74-75). Opostamente, a 

sensualidade sádica é movimento, não há espaços para os sonhos, toda devassidão 

deve ser vivida, e não denegada e suspendida. Em Sade, o movimento é tão intenso, 

tão violento, é tão urgente a necessidade de sentir, que a arte não dá conta. 

Porém, ainda não se pode explicar como alguém pode ter prazer no 

sofrimento, como uma moça pode gozar ao ser ultrajada. Para chegar a tal questão, é 

necessário retomar a ideia freudiana de que não há exceções, apenas um Além do 

princípio de prazer2. Segundo Deleuze, Freud aponta que “Naturalmente há na vida 

psíquica prazeres e dores, mas num ou noutro lugar, em estado livre, esparso, 

flutuante, ‘não ligado’” (DELEUZE, 2009: 111), ou seja, prazer e dor não estão 

relacionados “naturalmente”.3 Para que isso aconteça é preciso que haja uma ligação. 

De maneira simplória, poderíamos dizer que é como se em um primeiro momento – 

como na infância -, alguém passou por uma situação de violência, de humilhação, de 

castigo e viu-se de alguma forma excitada, e/ou sentiu prazer. Nesta configuração 

criou-se uma ligação entre a violência e o prazer, entre Eros e Tânatos. Não que a 

pessoa tivesse deixado de sentir dor na violência, ao contrário, doía da mesma forma 

                                                             
2 Para Freud, o princípio do prazer é um dos princípios que regem o funcionamento mental, ele é um 

princípio econômico, ou seja, se refere à hipótese de que os processos psíquicos estejam ligados à 

quantificação, suscetível de aumento, diminuição e equivalências.  No princípio de prazer, sua economia 

funciona primeiramente no sentido de evitar o desprazer e procurar o prazer. Quando alguém inverte 

esse roteiro, buscando o “desprazer” ao invés do prazer2, ou seja, criando um desvio, Freud perturba-se, 

entendendo aí, primeiramente, um defeito de ordem mental. Contudo, o próprio Freud conseguia ver 

nesta configuração apenas o sadismo, mas não encontrava espaço para o masoquismo. A partir disso, 

ele percebeu que o “problema do masoquismo” não era apenas econômico, passando a entender a 

relação entre prazer e desprazer não mais referentes apenas a quantidade, mas também, a relação 

entre as pulsões de vida e de morte. Como resultado criou um Além do princípio do prazer. 
3 Contudo, pensemos na fome, na sede. Em nenhum outro momento nos é tão prazeroso tomar um 
copo de água, como quando dolorosamente pede-nos a secura nossa garganta, ou mesmo no choro do 
bebê, que grita de fome e depois se deleita no seio materno. 
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que doe em qualquer outra pessoa, contudo, esta dor fez uma ligação com algo que 

estava porvir, o prazer. A partir disso, podemos dizer que a ligação é a repetição de 

uma experiência traumática. Dessa forma, o masoquista quando faz essa ligação, 

quando executa a repetição, ou seja, repete determinada situação de dor4, de 

sofrimento, etc., ele ainda está em busca do prazer5, a dor está ainda subordinada ao 

Princípio de prazer. Isso pode inicialmente trazer um caráter de ponte à dor, em uma 

fórmula simples onde o prazer seria o objetivo e a dor o veículo para se alcança-la, 

simplesmente. Contudo, faz-se necessário trazer a noção de tempo posta por Deleuze 

a esse argumento criado por Freud, 

 
Deve-se compreender que a repetição, tal como Freud a concebe 
nesses textos geniais, é em si mesma síntese do tempo, síntese 
‘transcendental’ do tempo. Ela é simultaneamente repetição do 
antes, do durante e do depois. Constitui no tempo o passado, o 
presente e até mesmo o futuro. Ao mesmo tempo, o presente, o 
passado, e o futuro se constituem no tempo, apesar de haver entre 
eles uma diferença qualitativa de natureza, com o passado 
sucedendo ao presente e o presente, ao futuro (DELEUZE, 2009: 113). 

 

Depois de feita a ligação, a relação entre dor e prazer perdeu-se na noção do 

tempo. É como se a dor presente e o prazer futuro se unissem em uma só instância, 

através da repetição. Eros e Tânatos seguem misturados. A questão no masoquismo, é 

que se chega ao momento onde a repetição torna-se independente, que ao ser feita, 

ela traz consigo essa união do tempo. Muda-se a relação “repetição-prazer”, e a 

repetição liquefaz a ligação em um único tempo, de modo que  

 
Em vez de viver a repetição como uma conduta a se ter como um 
prazer obtido ou a se obter, em vez de a repetição ser comandada 
pela ideia de se encontrar ou obter um prazer, a repetição se 
desencadeia, independente de qualquer prazer prévio. Ela é que se 
tornou ideia, ideal. E é o prazer e a repetição então inverteram os 
seus papéis [...] (DELEUZE, 2009: 118). 

 

O prazer deixa de ser a motivação, sendo renunciado, denegado, voltando 

como “recompensa ou resultado”. A denegação cria uma nova realidade onde o prazer 

torna-se parte imanente da repetição. Mas, para que a repetição torne-se um ideal ela 

                                                             
4
 O que pode acontecer. 

5 O que se espera. 
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deve ter passado por um processo de dessexualização, para depois voltar 

ressexualizada. Para conduzir uma cena de sadismo ou masoquismo, onde se ativa a 

ligação através da repetição, causando a dor, é preciso frieza, (seja ela a apatia sádica 

teorizada, ou o ideal masoquista fantasiado) para criar uma estrutura onde haja 

espaço para ressexualização e seus prazeres. 

Justine foi criada em um convento onde sofrimento, redenção e prazer 

mantêm laços estreitos. Entre os instintos de uma doce menina, e a crueldade das 

punições das freiras, desenvolveu-se a sexualidade de Justine. Entre um suplício e 

outro, a imagem do Cristo sofredor, entre castigos e sacrifícios ia se formando o desejo 

e a força que lhe conduzia a todos os infortúnios.  

 
—Oh, meu Deus – eu exclamava. – Vós o haveis querido, era Vossa 
vontade que o inocente se tornasse uma vez mais a presa do 
culpado. Disponde de mim, Senhor, eu estou ainda muito longe dos 
sofrimentos que haveis sofrido por nós. Possam os que eu sofro em 
Vos adorando me tornar digna um dia das recompensas que 
prometeis ao fraco quando ele Vos tem sempre por objeto em suas 
tribulações e que ele Vos glorifique em suas penas! (SADE, 2008: 79-
81) 

 

Foi provavelmente no convento, com ajuda das irmãs e das outras pequenas 

virgens, que Justine fez sua ligação. A repetição foi criando em Justine continuamente 

dessexualização e ressexualização. Podemos perceber que os sofrimentos que nossa 

pobre heroína sofre ao longo do romance em grande parte não são sexuais, aliás, 

Justine só é violentada sexualmente após muito ter caminhado no infortúnio. Mas isso 

não faz com que a menina deixe de sentir prazer em cada ato perverso da Providência, 

ao ponto de afirmar que “[...] quaisquer que possam ser os espinhos da virtude, eu os 

preferirei sempre aos falsos vislumbres de prosperidade, perigosos favores que 

acompanham um instante de crime” (SADE, 2008: 45). É a ligação - que tem como um 

de seus elementos o processo de dessexualização e ressexualização - que fazem dos 

caminhos tortos de Justine algo irresistível, de forma a confessar que “Por mais que 

tentasse me defender desses sentimentos de comiseração, por mais cruelmente que 

viesse a ser punida por eles, não pude resistir a me entregar de novo a eles” (SADE, 

2008: 139).  

Agora, nos é possível esclarecer melhor a relação entre dor e prazer, 
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Não há vínculos misteriosos entre dor e prazer. O mistério está em 
outro lugar. Está no processo de dessexualização que junta a 
repetição ao oposto do prazer, e, em seguida, no processo de 
ressexualização que age como se o prazer da repetição procedesse 
da dor. No sadismo, como no masoquismo, a relação com a dor é um 
efeito (DELEUZE, 2009: 119). 

 

Além de estabelecerem relações (de diferentes formas) entre prazer e dor, 

sadismo e o masoquismo mantém uma relação de complementariedade, porém muito 

distante do que a primeira vista se possa imaginar. Dentro da fantasia masoquista há a 

mulher-carrasco, que prazerosamente faz o outro sofrer, porém, não como uma 

sádica. A mulher-carrasco pertence inteiramente ao universo masoquista, sendo, 

portanto um elemento sádico do masoquismo. Ela possui um “sadismo que nunca se 

encontra no sádico, e que funciona como o duplo ou o reflexo do masoquismo” 

(DELEUZE, 2009: 42). Da mesma forma, há no sadismo um elemento masoquisante, 

isto é, as vítimas do sádico-sujeito, são as masoquistas-elementos, algo inteiramente 

dentro do sadismo. 

São, portanto, universos diferentes que não se cruzam, pois “Cada sujeito de 

determinada perversão precisa do ‘elemento’ da mesma perversão, e não de um 

sujeito de outra perversão” (DELEUZE, 2009: 43). Há, portanto os sujeitos e os 

elementos; sendo que o masoquista-elemento está para o sujeito-sádico da mesma 

forma que o sádico-elemento está para o masoquista-sujeito, ambos configurados e 

pertencentes a seus universos.  

É apenas a partir desses elementos postos que podemos responder à 

pergunta que guia este artigo: Justine é uma masoquista? 

Antes de qualquer coisa, Justine não pode ser masoquista, sendo ela uma 

criação de Sade, ela pertence unicamente ao universo sadeano, e principalmente, ela 

pertence ao sadismo. Não podendo ser de outra forma, os elementos romanescos pelo 

qual Justine conta sua história são os elementos que compõem o romance sadeano, e 

apesar dela ser um elemento masoquisante, não há ligação direta com Masoch. Sua 

história está cheia de demonstração, de negação, de repetição, de movimento, como 

bem mostra seus muitos e sequenciais infortúnios, mas ela carrega uma carga própria, 

além da estrutura tipicamente sádica, porém dentro dela.  
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Durante o processo de percepção de Justine como um elemento 

masoquisante do universo sadeano, fizeram-se perceptíveis algumas características da 

estrutura do sadismo em sua história, posto que ela seja um personagem que compõe 

este universo e é composta por ele, da mesma forma, ser uma masoquista-elemento 

trouxe algumas das configurações do universo do masoquismo para a compreensão da 

formação desse personagem, sendo a relação entre dor, prazer e tempo, a ligação e a 

repetição, bem como a dessexualização e ressexualização, essenciais em Justine. Mas, 

outra questão perpassou esse texto sem ser respondida – não sem intenção –, é ela a 

dúvida se em Justine o papel das descrições é o de negação ou de denegação. Tendo 

mudado de opinião algumas vezes ao longo do processo, por ora, a resposta é que em 

Justine o papel das descrições é o de transgressão.  

A culpa está baseada na ideia das leis que carrega consigo um paradoxo 

moral, posto que se trata com mais severidade e desconfiança o sujeito virtuoso, de 

forma que proporcionalmente ao decoro e à obediência das leis, aumenta a 

desconfiança e a culpabilidade de um possível delito. A este paradoxo da consciência 

moral, Freud acrescentou que  

 
[...] não é a renúncia às pulsões que deriva da consciência moral, pelo 
contrário, é a consciência moral que se origina da renúncia. Portanto, 
quanto mais forte e rigorosa for a renúncia, mais a consciência moral, 
herdeira das pulsões, é forte e se exerce com rigor (DELEUZE, 2009: 
84-85). 

   

Diferentemente do sujeito sádico, a linguagem de Justine não é a da 

demonstração, a linguagem de Justine é a linguagem da comoção. Isto é, Justine quer 

convencer de sua moral, da rigidez de seu pensamento, de sua fortíssima obediência 

às leis divinas. Se em Freud, poderíamos dizer que o supereu (ou superego) de Justine 

briga contra seu eu (ou Ego) proporcionalmente à sua renúncia, Lacan poderia 

acrescentar que esta renúncia de Justine está ligada as suas leis, e a lei, nada mais é 

que o desejo recalcado. Ou seja, Justine é moralmente rigorosa, posto que, se sua 

moral for proporcional à sua renúncia, e a renúncia proporcional à suas pulsões 

recalcadas, maior será sua transgressão. Visto que o gozo de Justine se faz nos 

interditos.  
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Após ser expulsa da casa do médico Rodin, Justine pensa naquilo que é a 

“ideia mais doce de sua vida”; a religião. E norteada pela ideia de “[...] peregrinar até 

esse convento e ali reparar com o máximo de atos piedosos que pudesse todas as 

negligências de que era culpada” (SADE, 2008: 93), Justine sofreu sua pior mácula, e foi 

ali, em um convento santo, em meio a quatro padres que a pobre que ali chegou 

intacta, dali saiu despedaçada. Justine fora deflorada dentro de um convento por 

quatro padres. Eis os caminhos tortos que a moça engendra suas fantasias. Se este é 

um ambiente sagrado, se estas são as principais leis as quais Justine deve submissão e 

fervor, eis o melhor altar para transgredir seus interditos, afinal “Sem repressão não há 

tesão. O pecado é um afrodisíaco” (PONDÉ, 15/06/2012). Ali, Justine foi religiosamente 

estuprada.  

Sade e Masoch representam duas formas diferentes de contestação da lei, 

são elas a ironia sadeana e o humor masoquista. Como ironia pode-se entender a 

intenção de subverter a lei, ultrapassá-la em busca de um princípio mais elevado, que 

em Sade, deixa de ser o Bem, para ser a Ideia de um Mal absoluto. Já em Masoch o 

movimento é de humor, onde se pretende infringir a lei por “[...] excesso de zelo, por 

uma escrupulosa aplicação pretende-se mostrar seu absurdo e alcançar, precisamente, 

a desordem que ela deveria proibir e coibir” (DELEUZE, 2009: 88). Por isso, que Justine 

“rezava ao céu e esperava [sua] sentença. (SADE, 2008: 133). No masoquismo a lei não 

será mais subvertida (talvez pudéssemos dizer negada), e sim infringida 

humoristicamente, de forma que “[...] a mais estrita aplicação da lei tem o efeito 

oposto ao que normalmente se espera (por exemplo, as chicotadas, em vez de punir 

ou de prevenir uma ereção, provocam-na, asseguram-na)” (DELEUZE, 2009: 88-89).   

A relação que Justine estabelece com as leis é a de ser sempre culpada, 

mesmo quando inocente. Aliás, é quando ela é mais culpada. No romance Os 

infortúnios da virtude, a lei é manifestada de outra forma, ela está subvertida, digna de 

um universo anárquico sadeano. A “lei” pela qual Justine é sempre culpada e punida é 

guiada por uma Ideia de um Mal absoluto dos personagens sádicos, guiados pela 

libertinagem. Ela está inserida num universo sádico subvertido, em um mundo “ao 

contrário”, negado. Nele se castiga a inocência. Nesse conto de fada às avessas, Justine 

passa de virtuosa à criminosa.  
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Mas, Justine é o elemento masoquisante dessa história, portanto nossa bela 

aventureira tem lá seus traços de masoquismo. Justine traz ao mundo sádico 

subvertido ironicamente, seu humor masoquista, sem contestar, ela o infringe. De 

forma que, ao ser punida, castigada, enquanto seus algozes estavam ávidos por lhe 

tirarem os piores gritos, e gozarem à custa de seu pior sofrimento, Justine 

silenciosamente deleitava-se.  

Mas, é colocando Justine a partir de uma dimensão trágica da vida, é que a 

vejo mais enquanto uma transgressora. Justine cria a partir da dor, a partir dos 

espinhos, ela acontece no vir-a-ser, permitindo-se viver de uma forma que poucos 

conseguem fazê-lo. Justine existiu na corda-bamba, tragicamente emitiu sua voz, a 

partir da ideia de que “[...] já estava escrito na página de meu destino que cada 

movimento honesto a que me conduziria meu caráter, devia ser pago com uma 

desgraça, era-me preciso, portanto, sofrer minha sorte sem que pudesse escapar” 

(SADE, 2008:.42). 

Justine fez dos interditos sua força. Isso não quer dizer que ela não 

acreditasse realmente na Providência, que não se via como vítima de sua inocência. A 

questão é que Justine colheu bons frutos de seus infortúnios, soube dançar com Eros e 

Tânatos, de forma a explorar as “regiões limítrofes, onde vida e morte não se 

distinguem, onde dor e prazer se perdem na vitalidade do momento vivido” (SADE, in 

GIANNATTASIO, 2012: 16). De Justine, ninguém quer identifica-la como inocente ou 

culpada, se nem a Providência conseguiu lhe provar nada, como a própria Justine diz, 

“[...] funesta lição que nada me corrigiu [...]” (SADE, 2008: 134). Quem sabe, por 

Justine Sade não quis nos demonstrar mais uma de suas lições, como aquela posta à 

sua amada, a senhorita F ao fim de uma de suas correspondências: “Posso, finalmente, 

te dizer o que nos resta? Resta-nos, meu pequeno astro luminoso, gozar!! Sim...gozar e 

transformar em gozo as mais espinhosas situações que a vida nos impõe!” (SADE, in 

GIANNATTASIO: 16). 

Uma bela lição através daquela ingênua menina que gozava silenciosamente 

nos infortúnios, e chamava seus piores algozes de....             

“Meus carrascos”. 
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O corpo feminino e suas representações por meio 
da moda e literatura na década de 1920 
 

Maria Cecília Gonçales Pimenta1 
 

 

  

 

 

 

A Literatura, e, igualmente a Moda trabalham com técnicas narrativas, estilos, 

criação e representação de realidades, além de mergulharem igualmente no universo 

do imaginário. As duas esferas procuram provocar impacto na mente humana, e se 

esforçam para mobilizar seus públicos com a criação de efeitos variados e intencionais. 

 Os criadores de moda, assim como os escritores, inspiram-se nos estímulos, nas 

vivências e em seus mundos externos e internos para produzirem seus produtos. Pois, 

a Moda se desenvolve e se consolida em cima dos encadeamentos políticos, sociais, 

econômicos e tecnológicos de uma temporalidade resultando em uma estética, que 

concomitantemente estará associada à esta temporalidade. 

 Percebemos também que algumas vezes os designers se referenciam em 

alguma obra da literatura universal para projetarem suas coleções de roupas, 

enquanto que em outros momentos os literatos discorrem sobre o contexto “das 

modas” da época em seus livros. 

 Em razão disto, percebemos que ao elegermos a Moda como fonte histórica, 

em que as ornamentações são signos com significados restritos à época em questão 

estudada, a Literatura pode ser um aporte muito favorável a compreensão destes 

significados, pois seu caráter descritivo contextualiza estas significações. 

                                                             
1
 Mestranda do Programa de Pós-Graduação em História Social  da Universidade Estadual de Londrina, 

área de concentração em Culturas, Representações e Religiosidades. 
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 Sendo assim, este presente texto discorre sobre como desenvolvemos as  

associações das fontes da dissertação :  Les Garçonnes - A Moda como representação 

feminina da Paris dos Anos Loucos (1920-1929). 

 Nesta futura dissertação pretendemos interpretar em como se consolida a 

Moda da década de 1920, pois enquanto que até a Belle Époque se usava vestimentas 

de vastas saias com cintura extremamente marcada e enormes quantidades de 

sobreposições (Figuras 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12), a década de 1920 era muito 

mais simples. A partir deste período as mulheres passaram a usar roupas curtas e 

frouxas, permitindo a elas muito mais flexibilidade e autonomia nos movimentos 

(Figura 13). 

 

 

 

                
    Figura 1. Vestido feminino ano 1490       Figura 2. Vestido feminino ano 1540 
     Fonte: LA MODE FEMININE, 1920.         Fonte: LA MODE FEMININE, 1920. 
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     Figura 3. Vestido feminino ano 1605         Figura 4. Vestido feminino ano 1625 
      Fonte: LA MODE FEMININE, 1920.           Fonte: LA MODE FEMININE, 1920. 
 
 
 
 

    
    Figura 5. Vestido feminino ano 1660                       Figura 6. Vestido feminino ano 1720 
       Fonte: LA MODE FEMININE, 1920.                         Fonte: LA MODE FEMININE, 1920. 
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 Figura 7. Vestido feminino ano 1782                    Figura 8. Vestido feminino ano 1810 
  Fonte: LA MODE FEMININE, 1920.                     Fonte: LA MODE FEMININE, 1920. 
 
 
 
 
 

  

    
 Figura 9. Vestido feminino ano 1840                                 Figura 10. Vestido feminino ano 1890 
   Fonte: LA MODE FEMININE, 1920.                                    Fonte: LA MODE FEMININE, 1920. 
 
 
 
 
 
 
 
 



299        VI Seminário de Pesquisa do PPGHS – XIII Semana de História – I Encontro 

                das Especializações em História da Universidade Estadual de Londrina 
  

 
 

 
 
 
 
 

                        
  Figura 11. Vestido feminino ano 1905                         Figura 12. Vestido feminino ano 1910 
     Fonte: LA MODE FEMININE, 1920.                            Fonte: LA MODE FEMININE, 1920. 
 
 
 

                                                         
                                                            Figura 13. Traje de Lazer - 1925 
                                                                Fonte: DIÉTERLE et al., 2007            

 

 Antes de prosseguirmos devemos esclarecer que, para este texto assim como 

para a pretensa dissertação, consideramos a premissa de que a moda como nas 

circunstâncias atuais, não é existente a todos os povos, e nem a todas as épocas da 

humanidade, conforme o pensamento do filosofo francês G. Lipovetsky em seu livro O 

império do Efêmero:  
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A moda não pertence a todas as épocas nem a todas as civilizações 
[...] Contra a ideia de que a moda é um fenômeno consubstancial à 
vida humano-social, afirmamo-la como um processo excepcional, 
inseparável do nascimento e do desenvolvimento do mundo 
moderno ocidental. Durante dezenas de milênios, a vida coletiva se 
desenvolveu sem culto das fantasias e das novidades, sem a 
instabilidade e a temporalidade efêmera da moda [...] Só a partir do 
final da Idade Média é possível reconhecer a ordem própria da moda, 
a moda como sistema, com suas metamorfoses incessantes, seus 
movimentos bruscos, suas extravagâncias [...] (LIPOVETSKY, 2008, 
p.23). 

  

 Por mais que na idade antiga já existissem elaboradas modelagens e fizessem 

uso do ornamento nos modelos de indumentária, a valoração do tempo pretérito não 

permitia as inovações, destarte não existiam trajes da moda. 

 Até o século XV, as alterações dos formatos, composições e comprimentos das 

indumentárias demoravam anos, até mesmo séculos, para ocorrerem, e quando se 

sucediam era de maneira sutil, como vemos em História do Vestuário de Carl Köhler, 

livro escrito na segunda metade do século XIX: 

 

Ao longo do século XII os trajes franceses continuaram a desenvolver-
se feitios mais ou menos atraentes [...] A influência francesa se fez 
sentir sobretudo na Inglaterra; a Alemanha, a Itália e a Espanha eram 
mais independentes. Por algum tempo não houve grandes 
modificações no corte [...]. A partir de meados dado século XIV, as 
mulheres espanholas também passaram a adotar os estilos franceses, 
abandonando depois de muito tempo, um traje que se desenvolvera 
a partir da antiga indumentária romana. Esse traje consistia em uma 
túnica com mangas longas e justas, uma outra com mangas largas e 
usada sobre a primeira, e uma sobreveste oblonga, semelhante a 
uma capa. A influência moura afetara ligeiramente a indumentária 
feminina, o que se evidenciava mais nos ornamentos do que no corte 
(KÖHLER, 2009, p.259). 

 
 Um dos prováveis motivos para esta lenta adoção de novidades seria o lento 

intercâmbio (tomando o referencial de velocidade de informação contemporâneo) 

entre os diferentes povos europeus. Não que não existisse a troca de referências 

estética entre diferentes nações, mas estas influências ocorriam proporcionais ao 

contato que os países mantinham uns com os outros, decorrentes de guerras, 

dominação territorial ou negociações comerciais. 
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 Por todas estas razões, é que indagamos por que ocorrera mudança tão brusca 

na silhueta feminina no começo do século passado? Provavelmente, por se tratar de 

um período pós 1ª guerra, que como sabemos causou abalos inéditos na sociedade 

francesa (assim como em vários outros países). No entanto outras questões deviam 

estar nesse processo histórico. Contudo, diante de tal questionamento temos a 

problemática: Por que e de que modo tal ruptura das formas ocorreu neste período 

histórico, consolidando a moda da década de 1920? 

 Este “nova” maneira feminina de se vestir e se portar nos anos loucos ganhou o 

apelido de Garçonne. Se vestir à la garçonne consiste em: usar terno composto de saia 

e paletó, por vezes calça e paletó, gravata, vestidos tubulares sem o uso de espartilhos 

que marcassem a cintura, cardigãs, vestimentas produzidos em malha, ou seja roupas 

que sempre continham referências masculinas e principalmente ter os cabelos curtos... 

(figura 14). 

 Acreditamos que um dos motivos desta revolução, do guarda roupa feminino, 

se deu porque na década de 1920 o gênero feminino percebeu-se intelectual e 

ativamente capaz em relação ao gênero masculino. Em resultado da 1ª Guerra 

Mundial, as mulheres no ocidente, pela primeira vez encararam o mercado de trabalho 

de modo maciço, e esta experiência assalariada lhes deu o gosto da independência.  

 A nova silhueta tubular e não ajustada à sinuosidade do corpo feminino (tão 

distinta da do século anterior) expressava o desejo em obter os mesmos “poderes” e 

direitos do sexo masculino, porém sem perder a feminilidade. Conforme Yapp, “o 

design dos anos 20 era atrevido, extravagante, revolucionário e em sua maioria de 

uma extraordinária beleza” (1998, p.222). 
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                                                  Figura 13. Garçonnes parisienses, em pé Bibi,  
                                                           Olga Day e Michelle Verly - 1928 
                                                                        Fonte: BARD, 1998. 

  

Conforme fomos buscando informações a respeito desta moda, tivemos 

conhecimento que “garçonne2” foi um neologismo da língua francesa em voga no 

começo do século XX, que designava: moça emancipada que vive e se veste como um 

rapaz (garçon). 

 Este vocábulo, “foi utilizado na primeira vez pelo escritor Joris-Karl Huysmans 

no final do século XIX, com a acepção de moça andrógina e perversa, porém foi Victor 

Margueritte, com seu romance La Garçonne, que rendeu ao neologismo tal 

notoriedade” (BARD, 1998 p.11). 

 No livro homônimo de Margueritte, o vestuário da sua garçonne está sempre 

associado com uma conduta tida como moderna das mulheres da época, como quando  

temos nestes trechos abaixo em que o autor descreve como sua protagonista está 

vestida para conduzir seu automóvel: 

 

Coiffée d’un béret de cuir rouge, le cou nu dans le manteau dégrafe, 
elle conduisait avec une décision attentive, si joliment garçonnière 
que Régis ne put s’empêcher, tout maussade qu’il fût, de l’admirer. 
Oui, tout de même, il y avait là une nouvelle réalisation de grâce 
féminine! Un être encore singulier, quoique naissant par milliers 

                                                             
2 O Vocábulo “Garçonne”, com acepção contemporânea, não existia na Língua Francesa até a década de 
1920. O feminino de garçon (rapaz, menino) é fille (moça, menina). Portanto o termo garçonne é uma 
composição do prefixo  “garçon”+ “e” (letra que indica o gênero feminino no idioma francês). 
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d’exemplaires, et avec lequel il fallait dorénavant compter, comme 
avec un égal… Constatation qui, loin de le satisfaire, l’ancrait dans sa 
répugnance à tout ce qu’il englobait dans ce mot pour lui 
malsonnant: “féminisme”3(MARGUERITTE, 1922, p.254). 

 

 Victor Marguerite, divulgou um novo tipo feminino, ou seja uma mulher com 

mais liberdade. Quando o autor retrata Monique Lebier, a heroína de seu romance, ele 

mostra não só uma mulher emancipada legalmente, mas uma mulher emancipada 

socialmente, pois ela fuma, frequenta cafés, dança jazz, se droga e experimenta o 

amor de vários homens, assim como o de outras mulheres. Victor remeteu as atitudes 

da heroína às condutas da modernidade. O autor se utilizara destas descrições físicas e 

de estilo da indumentária, como forma de analogia da transformação psíquica e social 

de Monique Lebier (La garçonne).  

 Os trejeitos da “nouvelle femme4”, também se apresenta na relação em que ela 

mantém com o próprio corpo. A liberação do corpo da garçonne é sugerida pela 

atenção que Monique da à higiene, as duchas frias e aos cuidados diários com o físico. 

Quando cansada “elle recourut au remedè habituel de ses fatigues et de ses 

neurasthénies: la bonne eau froide, et son coup de fouet…5” (MARGUERITTE, 1922, p. 

154). 

 Deste modo, temos que a Literatura (romance La garçonne) registra a relação 

Moda/Corpo, relação esta, que se mantém ao longo da História, e que é de caráter 

íntimo e mutual, pois “a moda está ligada diretamente à construção do corpo que 

sempre foi definido de acordo com a estética de cada época, como espelho do seu 

tempo e da cultura que a produziu” (LIMA, 2002, p.50), e a reciprocidade entre corpo e 

moda, por sua vez, está no fato de que a última não se coloca como causa, e tampouco 

como consequência das transformações do corpo, mas sim como ambas. 

                                                             
3
 Com um gorro de couro vermelho na cabeça, o pescoço nu, no manto desbotado, ela guiava o carro 

com uma decisão atenta, tão “garçonnière” que Régis não pode deixar, por mais casmurro que 
estivesse, de admirá-la. Sim, sem dúvida alguma ele tinha ali uma nova realização da graça feminina! 
Um ser ainda singular, embora nascendo por milhares de exemplares e com o qual, doravante, era 
preciso contar como igual… Constatação, afinal, que em vez de o satisfazer, o aferrava à sua 
repugnância por tudo o que ele englobava nesta palavra para ele malsoante: “feminismo” 
(MARGUERITTE, 1922, p.254). 
4 Nova mulher (tradução nossa). 
5
 Ela recorria ao remédio habitual das suas fadigas e da suas neurastenias, a boa água fria e a sua 

chicotada…” (MARGUERITTE, 1922, p. 154). 
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 Ou seja, “a moda reafirma a liberdade do homem de recriar a própria pele, não 

a primeira, dada biologicamente, mas a segunda gerada por sua imaginação e fantasia, 

tornada real por sua engenhosidade técnica” (BAITELLO apud LIMA, 2002, p.50), por 

isso cremos que o indumento é uma espécie de segunda pele nos humanos. 

 Temos que as formas e matérias da moda possibilita novos contornos ao corpo, 

formando, assim, uma representação do corpo ideal, que por sua vez, é suporte para 

ostentar e manipular a cultura material (onde a moda está inserida e estes objetos, 

inclusive do vestuário, lhes servem de signo, porque a moda é, também, discurso), ou 

seja, o corpo expõe objetos que sofrem alterações e também diretamente se altera 

nesta intrincada relação moda/corpo.  

 Relação esta, que na década de 1920, serviu de instrumento de comunicação, 

visto que sufragistas parisienses na ânsia por igualdade de direitos entre os gêneros 

utilizaram objetos do vestuário masculino, em seus próprios trajes na tentativa de 

sensibilizar os senadores franceses de uma igualdade de pensamento entre homens e 

mulheres, dando desta maneira, origem a moda garçonne entre as francesas 

tendenciosas à vida moderna. 

 Isso se deve em parte ao motivo de que o corpo depois que a primeira guerra 

expôs sua fragilidade, e resultantemente a sociedade ocidental, sua cultura e valores 

morais sofreram, por questões econômicas e políticas, abalos inéditos até então 

ocorridos na sua história, atribui, desta maneira, uma nova acepção ao corpo. 

Segundo o filósofo fenomenólogo francês, Maurice Merleau-Ponty em seu livro 

Signes, publicado em 1960: 

 

Nosso século apagou a linha divisória do ‘corpo’ e do ‘espírito’ e 
encara a vida humana como espiritual e corpórea de ponta a ponta, 
sempre apoiada sobre o corpo [...]. Para muitos pensadores, no final 
do século XIX, o corpo era um pedaço de matéria, um feixe de 
mecanismos. O século XX restaurou e aprofundou a questão da 
carne, isto é, do corpo animado. 

 

Isto é, o corpo vive, o corpo fala, o corpo sente, e como consequência ele 

adquiriu dupla função, em que pode ser ator e cenário histórico.  
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“O corpo é um grande gerador de linguagens” (CASTILHO, 2002, p. 63), e “a 

moda, ou melhor, o conjunto de nossos trajes, adornos, […], etc., sobrepõem-se a ao 

corpo como suporte ideal da moda no qual esta constrói e consolida novos desejos e 

crenças, atualizando nosso sistema de escritura e valores sociais” (CASTILHO, 2002, 

p.63). Situamos, desta maneira, a moda como uma comunicação não verbal, que utiliza 

o corpo como aporte de seus signos e significados que se alteram conforme o lugar 

histórico: 

Em Citânia: tem mini-saia – é uma rapariga leviana. 
Em Milão: tem mini-saia – é uma rapariga moderna. 
Em Paris: tem mini-saia – é uma rapariga. 
Em Hamburgo: tem mini-saia – se calhar é um rapaz (ECO, 1989, p. 
9). 

 

E de acordo com a temporalidade: 

 

Houve um período em que escolher as calças com bainha, seguindo a 
exemplo – ao que me parece – príncipe de Gales, constituía uma 
escolha de dandy6. Mas a seguir, a convenção alargou-se de tal modo 
que quando, muitas dezenas de anos depois, alguém readaptou as 
calças sem bainha, esta foi também a escolha do mesmo dandy [...] 
(ECO, 1989, p. 18). 

 

 No século XX o corpo é “organismo”, onde não mais separamos a carne de 

l’esprit7, “o corpo é um dos canais de materialização do pensamento, do perceber e do 

sentir o circundante” (CASTILHO, 2002, p.64). Cremos, deste modo que nos années 

folles, a nova conformação do corpo feminino foi resultado dos processos contextuais 

históricos, que geraram moda, mas que simultaneamente a moda fez gerar a nova 

conformação dos corpos femininos. 

 Quando tomamos para análise o período entre as duas grandes guerras, 

entendemos que as mulheres almejavam experimentar o mundo com os mesmos 

direitos que os homens, pois como em Castilho acreditamos que “o corpo enquanto 

objeto de significação e de comunicação constrói significados, na forma como se 

mostra e é mostrado, em determinados contextos” (CASTILHO, 2002, p.63). 

                                                             
6
 O mesmo que “dândi”, indivíduo que se veste e age com  requinte e elegância. 

7 Mente, espírito, alma, pensamento, essência humana, ideias (tradução nossa). 
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 Assim sendo, pretendemos com este artigo estabelecer que “o corpo, é antes 

de tudo, um corpo imaginário, tudo no corpo se desenvolve a partir da imagem que 

uma cultura faz dele” (CASTILHO, 2002, p. 66), e que ele é alterado por meio da moda, 

a roupa permite reelaborar novos traços e novas linhas corpóreas, mas as evoluções 

do corpo, em consequência das dietas de restrição ou abundância alimentar, assim 

como novas práticas cotidianas, (re)configuram a moda. Entendemos, destarte, que a 

relação estabelecida entre corpo e moda é de troca e não de sequência linear 

unilateral. 

Portanto, acreditamos que os ideais defendidos pelo autor foram de grande 

influência na concepção da conduta das emancipadas, e consequentemente na moda 

em voga no meio que tais mulheres frequentavam. 

Porém queremos deixar claro que acordamos em que uma moda é processo de 

vários fatores relativos ao desenrolar histórico de uma sociedade, e equitativamente 

entendemos que estes fatores são intricados entre si, e que o livro La garçonne é 

considerado como o mecanismo divulgador da moda “garçonne” (livro este que faz 

parte da trilogia la femme en chemin8, juntamente com Le couple9 e Le compagnon10), 

e, assim como ele propagou a moda garçonne, a moda garçonne o divulgou 

concomitantemente.  
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APRESENTAÇÃO 
 

O trabalho de pesquisa consiste em um estudo acerca das manifestações 

religiosas e devocionais em torno de uma relíquia católica que se encontra para 

veneração na paróquia Nossa Senhora da Conceição Aparecida, na cidade de 

Tomazina, Paraná. De acordo com os registros documentais2, trata-se dos restos 

mortais de um mártir cristão do século III que, depois de retirados das catacumbas de 

São Calixto, permaneceram na cidade italiana de Lendinara, chegando a Tomazina no 

dia 09 de novembro de 1975. 

O acontecimento em questão envolve a atuação de um religioso da ordem dos 

capuchinhos, frei Carlos Maria, que foi o grande mentor no processo que culminou 

com a transferência da relíquia para o Brasil. Em nota escrita pelo próprio frei, datada 

de 08 de setembro de 1975, ele expõe de que forma se desenvolveu a ideia de busca 

por uma relíquia para devoção: 

 

Nos anos de 1948 a 1952, quando estudava em Roma, passava as 
férias escolares em nossos conventos capuchinhos da região Veneta, 
(...). Visitando aquelas Igrejas e outras na Itália, admirava as relíquias 
dos S. Mártires que nelas eram veneradas. Havia numerosas em 

                                                             
1
 Mestrando, Programa de pós-graduação em História Social da Universidade Estadual de Londrina. E-

mail: marcostomazina@yahoo.com.br 
2
 Documentos arquivados na paróquia Nossa Senhora da Conceição Aparecida da cidade de 

Tomazina/PR 
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muitas igrejas. Foi então que nasceu em mim o desejo de um dia 
trazer ao Brasil uma dessas relíquias (...). 

 

A luz da teoria de Raymond Williams é possível classificar a atitude de frei 

Carlos dentro do contexto de uma cultura ordinária, uma vez que o religioso deixa 

evidente em sua nota a experiência que viveu na Europa, entrando em contato com 

um universo onde o culto às relíquias remontam o inicio do cristianismo. Desta forma 

é valido notar conforme escreve Cevasco a cerca da teoria cultural de Williams que 

 

(...) a cultura é experiência ordinária diz o título, e repete o autor em 
momentos estratégicos do texto. (...) O primeiro fundamento da 
validade vem, para horror dos mais sofisticados, da experiência 
pessoal. A cultura é ordinária, você e eu também a experimentamos, 
mesmo que não entremos na catedral, não vejamos a biblioteca, não 
entremos no cinema. A cultura já está dada no nosso modo de vida. 
(CEVASCO, 2001, p. 47) 

 

A pesquisa que nos propusemos fazer tem como ponto de partida os 

documentos primários que se encontram nos arquivos paroquiais da Igreja em 

Tomazina, sendo que as principais fontes são textos escritos pelo próprio frei Carlos 

Maria, que nos permite uma análise do discurso eclesiástico em torno da introdução 

do culto à relíquia em questão bem como percebermos a sua experiência cultural 

enquanto estudante em território Europeu. Vale dizer que a igreja católica primitiva 

teve como elemento estruturador das práticas de devoção o culto as relíquias. Porém, 

no período em que as relíquias foram introduzidas como elemento de devoção para os 

fiéis católicos de Tomazina, essa movimentação já não representava um senso comum 

entre as práticas devocionais, sendo os ritos populares de devoção elementos mais 

presentes no catolicismo. 

A relíquia em questão, objeto principal do evento analisado, conta com os 

restos mortais de um cristão do século III, sendo que no esquife podemos encontrar 

parte de ossos do crânio, braço, tórax e perna. O mesmo passou a ter o nome de Santo 

Inocêncio Mártir. Não encontramos referência sobre Santo Inocêncio Mártir na rica 

hagiografia católica ou nos martirológicos. Isto se justifica pelo fato de que esta 

extensa documentação foi escrita nos primórdios do catolicismo e durante o período 
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medieval. E, conforme nota histórica escrita por frei Elzeário Bulfon3, citando um 

historiador Lendiranense chamado Antonio Cappellini, os restos mortais de Santo 

Inocêncio Mártir foi retirado das catacumbas de São Calixto por ordem do papa 

Gregório XII no século XIX. 

Pouco se sabe sobre a vida deste mártir. Em primeiro lugar, é considerado 

mártir da igreja, pois na tumba onde os restos mortais jaziam havia a palavra mártir. 

Frei Elzeário Bulfon destaca que, 

 

(...) pedra com traços de sangue, encontrada ao lado de cada corpo, 
indicam claramente que se trata de heroicas testemunhas da fé em 
Cristo, e isto justifica o culto público prestado à memória dos 
mesmos e às suas relíquias, culto este autorizado por vários Bispos da 
Diocese de Ádria. (...) 

 

Em segundo lugar, por terem sido retiradas das catacumbas de São Calixto, 

local onde eram enterrados e cultuados os cristãos martirizados durante o império 

romano, os restos mortais passaram a ser tratados pela igreja católica como resquícios 

de mártires do cristianismo primitivo. Porém é importante ressaltar que 

 

Um lugar qualquer pode abrigar o túmulo de um mártir ou de alguma 
outra santa pessoa, mas não se sabe muito além de seu nome e 
reputação em geral. Há quase uma reação natural em tentar 
completar a história daquela pessoa, mesmo que poucos sejam os 
fatos conhecidos. Não é raro que parte desse preenchimento 
consista na adição de milagres fictícios ou de lendas ou trechos de 
romances populares. (CUNNINGHAM, 2011, p. 47) 

 

Os acontecimentos que envolvem o traslado e a chegadas da relíquia ao Brasil 

são apresentados em detalhe em texto escrito por frei Carlos Maria no livro do tombo 

da paróquia. A análise do documento permite observarmos que a ideia de uma relíquia 

de mártir católico para devoção em território brasileiro, desejo anteriormente citado 

de frei Carlos Maria, se concretizou devido a participação de outro religioso, frei Mario 

Massarente. 

 

                                                             
3 Religioso italiano responsável pelo preparo da documentação das relíquias. Este religioso é autor de 
documento que traça o histórico da relíquia de Santo Inocêncio, desde a retirada das catacumbas até a 
permanência na igreja do convento de Santa Águeda, Lendinara, Itália. 
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(...) Aos 18.03.1974, Frei Carlos Maria manifestou seu plano, por 
escrito, ao superior provincial, expondo-lhe que através de frei Mario 
Massarente (coadjutor daquela paróquia e que visitava seus parentes 
na Itália) conseguiu do Provincial de Veneza (Fr. Liberal Martignago) a 
liberação do corpo de um Santo que se achava na Igreja dos 
Capuchinhos de Lendinara (Itália). (...) (TOMBO, 1975, p. 41v.) 

  

A chegada da relíquia na cidade de Tomazina ocorreu no dia 09 de novembro 

de 1975. Grande festividade foi preparada pelos religiosos e pela população cristã 

católica do município. Vários depoimentos que obtivemos através de entrevistas para 

compor esta pesquisa dão conta de que este foi o maior evento que a cidade de 

Tomazina vivenciou ao longo de sua história. 

O que torna o acontecimento importante no contexto das representações 

religiosas em território brasileiro é o fato de se tratar da transferência de restos 

mortais completos de um mártir católico. Observamos na literatura que trata do 

assunto o aspecto da fragmentação das relíquias, sendo que pequenas partes se 

espalham por diversas regiões com o intuito de sacralizar os territórios e ambientes. 

 

(...) as relíquias eram objetos móveis, que podiam ser tratados de 
forma bastante diversificada. (...) Os transportes de relíquias se 
deram também em escala global, pois era fundamental integrar as 
gigantescas novas terras à narrativa simbólica cristã, e a chegada de 
relíquias nas colônias eram grandes acontecimentos enobrecedoras 
das cidades na América Portuguesa. (...) (CYMBALISTA, 2006, p.19.) 

 

Também é relevante ressaltar que tal movimentação de relíquias foi bastante 

comum durante o período medieval, sendo que sua intensificação ocorreu no início da 

idade moderna. Naquele contexto,  

 

(...) diversos processos que ocorriam simultaneamente: no Norte e 
Centro da Europa, as reformas protestantes negaram seu poder de 
mediadoras entre o mundo divino e terreno, destituindo as igrejas de 
suas relíquias e não raro destruindo-as. Na Europa católica, em 
contraponto, seu culto foi exaltado. Inúmeras relíquias trocaram de 
mãos e de cidades naquele momento, e as cerimonias de traslado e 
recebimento de relíquias assumiram um porte grandioso. (...) 
(CYMBALISTA, 2006, p.19.)  

 

 No caso específico analisado nesta pesquisa, notamos que a devoção à relíquia 

de Santo Inocêncio não alcançou uma grande incorporação junto às camadas 
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populares. Isto normalmente ocorre quando a pratica devocional não nasce junto à 

população. De acordo com LOPES, 

 

(...) as imagens que apresentam um fundamento mais dogmático têm 
dificuldade em penetrar nos círculos devocionais, uma vez que as 
devoções se afirmam para aquém da profissão de fé. (...) Se o carisma 
que cerca o santo é muito dogmático, sua simbologia torna-se 
desapegada da vida comum e sua figuração não materializa 
concepções sagradas. Torna-se mais adequado para os segmentos 
populares produzir seus próprios santos, forçando sua entrada no 
espaço sagrado, segundo a projeção dos lugares que habitavam 
mundanamente – prática ainda comum nos segmentos devocionais 
populares do catolicismo (LOPES, 2003, p. 18-19). 

 

Esse contexto de recepção das relíquias também dialoga com os aspectos de 

que a cultura não é um processo secundário – a produção de significados e valores é 

uma atividade humana primária (CEVASCO, 2001). Dessa forma, devemos observar 

que a construção de significados referente à relíquia por parte dos fiéis da paróquia de 

Tomazina representou um grande desafio junto aos religiosos, uma vez que essa 

cultura não representava uma prática devocional popular. 

 

A verdade a respeito de uma sociedade (...) encontra-se nas relações 
reais, sempre extremamente complexas, entre o sistema de decisão, 
o sistema de comunicação e de aprendizagem, o sistema de 
manutenção e o sistema de geração e criação. (WILLIAMS apud 
CEVASCO, 2011, p. 51) 

 

Frei Carlos Maria recorre a uma tradição religiosa dos primórdios do 

cristianismo católico, buscando a sua introdução à devoção, num movimento de 

imposição, ou seja, de cima para baixo. Neste sentido podemos recorrer ao conceito 

de tradição de WILLIAMS, onde a fragilidade do termo está em julgá-lo como a 

sobrevivência do passado (WILLIAMS, 1979). A falta de incorporação da devoção pode 

ser analisada a partir do fato de, neste contexto, temos a introdução de um aspecto da 

chamada tradição seletiva. Para Williams 

 

A tradição é na prática a expressão mais evidentes das pressões e 
limites dominantes e hegemônicos. É sempre mais do que um 
segmento inerte historicizado; na verdade, é o meio prático de 
incorporação mais poderoso. O que temos de ver não é apenas uma 
“tradição”, mas uma tradição seletiva: uma versão intencionalmente 



313        VI Seminário de Pesquisa do PPGHS – XIII Semana de História – I Encontro 

                das Especializações em História da Universidade Estadual de Londrina 
  

 
 

seletiva de um passado modelador e de um presente pré-modelado, 
que se torna poderosamente operativa no processo de definição e 
identificação social e cultural. (WILLIAMS, 1979, p 118) 

 

Desta forma, observamos que a ação religiosa em Tomazina, ou seja, a busca de 

uma relíquia do século III da era cristã faz parte de um processo de busca de uma 

tradição seletiva por parte do clero católico que atuava na paróquia de Tomazina. Os 

mártires, desde os primórdios do cristianismo católico tiveram um papel de destaque 

na estruturação dogmática da religiosidade. O que deve ser observado nesta questão é 

qual o significado de uma relíquia para os católicos leigos da paróquia de Tomazina? 

Para Williams, a tradição seletiva é utilizada por grupos hegemônicos da 

sociedade para dar ênfase a uma cultura particular (WILLIAMS, 1979). Neste caso da 

relíquia enquanto objeto de devoção em Tomazina, observamos a busca de um 

elemento do passado do cristianismo introduzido em uma realidade para devoção, 

onde o mesmo não foi absorvido em seu caráter histórico e religioso. Portanto, de 

acordo com Williams, 

 

O que temos, então, a dizer sobre qualquer tradição é que nesse 
sentido ele é um aspecto da organização social e cultural 
contemporânea, no interesse do domínio de uma classe específica. É 
uma versão do passado que se deve ligar ao presente e ratificá-lo. O 
que ela oferece na prática é um senso de continuidade predisposta. 
(WILLIAMS, 1979, p 119) 

  

 Seguindo o pensamento de Williams, destacamos o caráter de incorporação da 

devoção à relíquia, uma vez que pela ação do clero no traslado da relíquia se enquadra 

na pratica de comunidades específicas que ensinam, confirmam e, na maioria dos 

casos, finalmente impõem significados, valores e atividades (WILLIAMS, 1979). 

Mártires: Os primeiros santos  

Na história do cristianismo católico, a figura dos martírios foi de grande 

importância para a estruturação da religião crista primitiva. As perseguições 

empreendidas pelos romanos àqueles que professavam os ensinamentos de Cristo 

deram origem aos primeiro locais de devoção e aos primeiro santos da igreja católica. 

 

Na cristandade, os primeiros cultuados como santos foram os 
mártires, e os cultos a eles dirigidos tiveram origem espontânea. 
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Desde a primeira geração de cristãos, alguns dos seguidores de Jesus 
Cristo eram vistos como especiais por terem dado a vida como 
testemunho de sua fé. Assim, antes do final do primeiro século da 
cristandade, o termo santo era reservado somente ao mártir, que 
quer dizer testemunho. (PEIXOTO, 2006, p. 53 e 54) 

 

Ao contrário do que se pensa, a perseguição aos cristãos ocorreu em períodos e 

intensidade específicos, ora se tornando mais intensas em uma ou outra região do 

Império Romano (CUNNINGHAM, 2011). Não se nega que essas perseguições 

ocorreram e foram significativas na construção do pensamento dogmático e 

devocional do cristianismo. O que se afirma é que houve um período onde o combate 

aos cristãos ocorreu que se estende, segundo a tradição católica, desde a vida terrena 

de Jesus até o século IV, mas que essas perseguições não eram práticas ininterruptas 

empreendidas pelo governo romano. 

Quais os motivos que levaram especificamente o poderoso império romano a 

perseguir uma pequena seita que se formou em torno dos ensinamentos de um líder 

messiânico? Será que os cristãos representavam uma ameaça ao poder do império? A 

resposta ao motivo das perseguições ainda é algo que não está totalmente esclarecido. 

Sabe-se que bastava ser cristão para que ocorresse a intervenção do estado romano 

(CUNNINGHAM, 2011). 

 

É provável que os romanos vissem os cristãos como questionadores 
da virtude cívica pietas: aquela mistura de amor e medo que reinava 
como um ideal na família romana, com as crianças demonstrando 
pietas pelos pais, que por sua vez, a demonstravam pelo Estado, 
enquanto este a manifestava pelos deuses. A recusa cristã em 
demonstrar pietas pelos deuses, parecia, do ponto de vista romano, 
um ato de traição. (CUNNINGHAM, 2011, p. 23 e 24) 

  

Outro aspecto a ser destacado é o caráter de divinização dos imperadores romanos. 

No inicio do império, a figura divina dos imperadores só acontecia após a morte. 

Augusto aceitou as honras divinas somente nas províncias, enquanto em Roma era 

visto somente como filho de Deus (ELIADE, 2011). Após Augusto, a deificação dos 

imperadores, bem como a organização de culto imperial se intensificou. Assim, 

Do século II em diante, a recusa a celebrar o culto imperial foi a causa mais 
notável das perseguições aos cristãos. No início, com exceção da carnificina 
ordenada por Nero, as medidas anticristãs foram encorajadas sobretudo 
pela hostilidade da opinião pública. No decurso dos dois primeiros séculos, o 
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cristianismo foi considerada religio illicita; os cristãos eram perseguidos 
porque praticavam uma religião clandestina, que não contava com a 
autorização oficial. Em 202, Septímo Severo publicou o primeiro decreto 
anticristão proibindo o proselitismo. (ELIADE, 2011, p. 319) 

 

Porém, é importante ressaltar que os apologistas cristãos tentaram de diversas 

formas defender sua religião das ameaças recebidas dentro do império. Mas, essa 

tarefa era algo muito complicado de se executar, uma vez que as criticas ao 

cristianismo se faziam de diversas formas. Os cristãos eram acusados de traição ao 

imperador, crime de lesa majestade, além de acusações de todas as espécies como 

prática de orgias, incesto, infanticídio e antropofagia (ELIADE, 2011). E, além disso, os 

defensores do cristianismo mostravam-se inábeis nos argumentos utilizados para 

justificar sua fé frente às autoridades romanas e pagãs. 

 

Justino (martirizado por volta de 165) empenhou-se em demonstrar 
que o cristianismo não desprezava a cultura pagã; fez elogio da 
filosofia grega, mas lembrou que ela se inspirava na revelação bíblica. 
Retomando os argumentos do judaísmo alexandrino, Justino afirmou 
que Platão e os outros filósofos gregos conheceram a doutrina 
professada muito tempo antes deles pelo “profeta” Moisés. O 
fracasso dos apologistas era, aliás, previsível. (ELIADE, 2011, p. 320) 

 

Neste contesto também destacamos que os apologetas também buscavam 

ressaltar frente aos governantes romanos que 

 

A crença dos cristãos (apesar de rumores grosseiros sobre orgias 
sexuais, conspirações secretas e até canibalismo) não era imoral ou 
nociva ao bem comum e, mais ainda, que a relutância dos cristãos 
em honrar as divindades romanas não significava, a priori, que eles 
fossem maus cidadãos ou, pior ainda, inimigos subversivos do Estado 
romano. (CUNNINGHAM, 2011, p. 25) 

 

O conhecimento que temos a respeito dos primeiros mártires do cristianismo 

foram produzidos a partir de uma vasta literatura que se desenvolveu tendo como 

principal objetivo organizar textos que pudessem ser utilizados como documentos para 

se recordar e divulgar os sofrimentos dos que eram martirizados. Dentre estes 

documentos, as Atas dos processos judiciais nos mostram o quanto objetivo eram as 

sentenças dadas aos primeiros cristãos. O processo que condenou Justino determinava 

que aqueles que não oferecem sacrifícios aos deuses e não se rendem ao comando do 
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imperador sejam punidos e levados para decapitação, de acordo com a lei. 

(CUNNINGHAM, 2011). 

 A santidade dos primeiros mártires se da principalmente através do 

testemunho de fé que os mesmos professavam durante todo o processo que os 

levavam ao suplicio em nome da doutrina cristã. Inúmeros relatos aparecem na 

literatura produzida pelos apologistas, sendo as passiones ou Martyrium os mais 

antigos relatos. Nestes textos encontramos o testemunho de fé que faziam os mártires 

a associarem seus suplícios a um fim de vida similar ao do supremo mártir da fé cristã, 

Jesus, que morreu após a condenação anunciada por uma autoridade romana 

(CUNNINGHAM, 2011).  

Seus testemunhos davam conta de que os cristãos que iam ser martirizados se 

colocavam como instrumentos da vontade de Deus e, para tanto, deveriam estar 

preparados para mostrar aos executores, aos pagãos e aos governantes romanos que o 

suplicio representavam para eles a glória do Reino dos Céus. Na carta de Inácio de 

Antioquia aos romanos tal fato fica evidente quando o mesmo relata: 

 

Deixem-me ser alimento para as feras selvagens, por meio do que 
alcançarei deus. Sou o trigo de Deus e serei moído pelos dentes das 
feras para provar que sou pao puro (...) então serei um verdadeiro 
discípulo de Jesus Cristo, quando o mundo não mais vir o meu corpo. 
(CUNNINGHAM, 2011, p. 27) 

 

Desta forma, observamos que a prova do martírio pela qual algum cristão era 

submetido não se resumia ao suplício, mas completava-se pelo testemunho oral de 

que o sofrimento era decorrente da adesão à fé cristã, algo aceito de forma ampla por 

quem seria martirizado. (PEIXOTO, 2006). 

A partir da aceitação do culto cristão dentro do império romano, no governo de 

Constantino, passou-se a organizar de forma solene o culto e as peregrinações aos 

locais de martírio. Com isso, tudo o que estava ligado aos mártires, seus restos mortais 

ou objetos que tinham sido utilizados pelos mesmos, passam a ser de suma 

importância dentro da institucionalização do cristianismo católico. 

 

A partir de 356, a Igreja Católica passou a mandar cadáveres para 
Constantinopla, iniciando as práticas de trasladação e da invenção”, 
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com a descoberta e veneração de “novos” restos mortais, de 
procedência duvidosa, acompanhado pela distribuição de relíquias. 
(...)As histórias das vidas dos santos formaram, nesses séculos de 
constituição do cristianismo, uma literatura popular, edificante e de 
exaltação ao poder dessas personagens, que completava esse 
conjunto de elementos de louvação. Mesmo sem confiabilidade 
histórica e factual, essa hagiografia revela muito sobre a 
representação da santidade elaborada no período aqui considerado. 
(PEIXOTO, 2006, p. 56 e 57) 

 

 Desta forma, os mártires se tornaram os primeiros santos do cristianismo, sendo 

o seu culto institucionalizado e utilizado de diversas formas pela igreja católica ao 

longo de sua história. Com o término da era dos primeiros mártires do cristianismo, a 

santidade assumiu outras formas. Porém, as relíquias dos santos mártires ainda 

representam uma forma dogmática de culto bastante importante no contexto do 

catolicismo, sendo muitas vezes objeto de doutrinação utilizadas a partir do escopo 

daqueles que morreram em nome da defesa do catolicismo. 

 

 

AS RELÍQUIAS DE SANTO INOCÊNCIO: O DISCURSO RELIGIOSO 

  

 A análise do discurso religioso quando da chegada das relíquias de Santo 

Inocêncio na cidade de Tomazina se justifica por, pelo menos, dois aspectos principais: 

primeiramente por se tratar de uma devoção introduzida a partir da ação de um frei 

capuchinho e não em decorrência de uma religiosidade popular. Em outro aspecto, 

pelo fato de que os principais registros encontrados, tanto no que se refere a 

autenticidade da relíquia, como no aspecto histórico da mesma, foram produzidas por 

membros do clero católico.  

Neste contexto, olhar para esses documentos permite buscar a compreensão 

dos elementos que motivaram a busca por uma relíquia para devoção, tendo em vista 

que, no momento histórico em questão, esse tipo de movimentação era incomum. O 

que se dissemina no senso comum é que frei Carlos Maria queria encontrar, através da 

relíquia, uma movimentação religiosa que pudesse concorrer com o movimento 

religioso da cidade de Siqueira Campos, onde o culto a uma imagem de Bom Jesus da 

Cana Verde atrai uma grande massa de devotos. Outra possibilidade seria a busca por 
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um catolicismo mais ortodoxo, em detrimento das práticas populares que não estavam 

de acordo com os dogmas do catolicismo.  

Mas, o que se encontra de concreto a respeito destas questões quando da 

analise documental produzida por esse religioso? Como foi colocada para os fiéis a 

devoção a um santo que não fazia parte da cultura religiosa da paróquia em questão? 

Vale ressaltar que a análise do discurso religioso pressupõe, assim como todas as 

analises de discursos, um olhar apurado do historiador acerca das intencionalidades da 

produção. Neste contexto, de acordo com ALVES, 

 

o discurso tende a expressar um conteúdo de classe, na medida em 
que define ou situa interesses que espelham uma rede de 
contradições antagônicas ou mesmo diferenciadas. Para o historiador 
– na perspectiva acima apresentada – o importante é ver no discurso 
a projeção de interesses de classe ou de grupos sociais e qual a visão 
de mundo que permeia este discurso. (ALVES, 1983, p. 34). 

 

De acordo com a citação de ALVES, observamos que os textos produzidos por 

frei Carlos Maria nos remetem a um discurso onde a busca de uma relíquia para 

devoção no Brasil fazia parte dos planos individuais do religioso, e não de uma 

movimentação coletiva da igreja católica para introduzir devoções neste sentido. Isso 

não significa que o religioso não obteve apoio ou que a instituição não tenha se 

aproveitado do episódio para promover sua catequização. Pelo contrário, os arquivos 

paroquiais, bem como os registros encontrados no livro tombo da igreja de Tomazina 

mostram a efetiva participação e apoio das hierarquias superiores da igreja católica, 

tanto do Brasil como do Vaticano4. 

O principal documento produzido no contexto do traslado da relíquia para o 

Brasil são os escritos de frei Carlos Maria no livro tombo da paróquia de Tomazina. 

Nele, o religioso descreve minuciosamente, de acordo com sua percepção e visão 

religiosa, como se procedeu tal acontecimento. Descreve que houve grande comoção 

                                                             
4 Encontra-se nos arquivos paroquiais um documento original proveniente da Santa Sé, no Vaticano, 
com felicitações aos fiéis de Tomazina por ocasião da chegada da relíquia de Santo Inocêncio Mártir. De 
acordo com entrevista realizada com o Sr. Simão Boscheco, na época frei capuchinho que participou 
ativamente da celebração religiosa de acolhida à relíquia, o documento em questão foi divulgado aos 
fiéis somente na cerimonia religiosa, sendo que, nas suas palavras, a comoção foi enorme, tanto dos 
fiéis, quanto do clero. 
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popular e que, em um ambiente de fiéis entusiasmados, um helicóptero com a relíquia 

pousou em um estádio de futebol repleto de fiéis. 

 

A emoção do momento, indescritível (sic). Muitos choravam 
enquanto o helicóptero descrevia círculos sobre a cidade, esperando 
cessar o foguetório. Nesse ambiente de euforia o helicóptero pousou 
suavemente no verde gramado do estádio de futebol. A porta se 
abriu. Frei Germano Barison e frei Francisco Alves Neto (do convento 
das Mercês de Curitiba) desceram apresentando o corpo de Santo 
Inocêncio. (TOMBO, 1975, p. 42v) 

 

Podemos observar neste trecho do texto, escrito pelo religioso, dois aspectos 

importantes: primeiro o esforço, através de palavras como emoção, indescritível e 

euforia, por exemplo, de mostrar a grandiosidade do momento. Em segundo lugar, frei 

Carlos fez questão de frisar a participação de outros confrades na apresentação da 

relíquia, o que nos sugere um discurso que 

 

Permita aprender como se exercita o poder e como as frações ou 
classes hegemônicas lutam para assegurar o exercício desse poder, 
enquanto condição de defesa do processo de controle sobre os 
agentes sociais subalternos. (ALVES, 1983, p. 35) 

  

São vários os momentos em que frei Carlos Maria busca legitimar a cerimônia 

de acolhida a relíquia citando a participação efetiva de membros do corpo do clero 

católico, evidenciando assim o caráter dominante da igreja no momento em questão. 

Os fiéis são apresentados como meros expectadores, que assistem aos acontecimentos 

atônitos, maravilhados com a grandiosidade do evento. 

 

Terminada a missa e entronizada a urna dentro da Igreja, a chuva se 
precipitou diluvialmente. Mas o povo não arredou pé e milhares de 
romeiros desfilaram diante da urna, numa ordem e piedade que 
muito impressionava. Somente às 10 horas da noite foi possível 
fechar as portas da Igreja. Durante a semana, o povo continuou a 
visitar a nossa Igreja. E muitos afirmavam ter recebido graças. 
(TOMBO, 1975, p. 43v) 

 

Nota-se, portanto, que os fiéis católicos da cidade de Tomazina acabaram por 

refletir a devoção que lhes foi imposta pelo clero católico, uma vez que a relíquia 

enquanto objeto de culto em Tomazina, foi uma invenção, ou seja, não teve como 
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origem as práticas populares. Isso explica, em parte, o porque de ao longo dos anos a 

relíquia não tenha alcançado uma dimensão de difusão ao seu culto. Ao contrario 

disso, percebemos uma diminuição da sua importância junto a comunidade local. Aliás, 

questionamo-nos se realmente, em algum momento, houve um entendimento por 

parte tanto dos leigos como de membros do clero, da dimensão religiosa e histórica 

que tal relíquia apresenta. 

Para tanto, julgamos necessário neste projeto de pesquisa, buscar depoimentos 

de leigos que vivenciaram o momento. Desta forma, teremos um panorama de como a 

introdução de devoção a uma relíquia possa ou não ter alterado as práticas religiosas 

do catolicismo na região, desvinculando-se do que existe até então: o discurso 

dominante, ou seja, o discurso religioso. Observamos que a metodologia de utilização 

de história oral não representa um fim em si mesmo, mas um meio como podemos 

chegar a elaboração de conhecimento (ALBERTI, 2004, p.29). 

Outros elementos utilizados na pesquisa são as fontes fotográficas, uma vez 

que as práticas votivas em torno das relíquias ocorrem principalmente no que se 

refere às fotografias depositadas por fiéis que alcançaram curas ou graças por 

interseção feita ao mártir. Essas práticas votivas, conhecidas como ex-votos, são 

entendidas como testemunho público de agradecimento. Podem ser expressas de 

diversas formas, sendo representação iconográfica (pintura ou fotografia) da graça ou 

milagre obtido uma forma bastante comum (GASPAR, Ex-votos). Para GOES: 

 

A designação ex-voto se aplica a um quadro, pintura ou objeto, placa 
com inscrições, figura esculpida em madeira ou cera a que se 
conferiu uma intenção votiva. O voto é a promessa, o ato anterior à 
graça, que uma vez alcançada, é cumprida através da gratidão do 
prometido na oferta do ex-voto. (GÓES, 2009, p.37) 

 

Práticas votivas são comuns desde a antiguidade, sendo realizadas em espaços 

sagrados e permanecendo como cultura religiosa até os dias atuais. Conforme ABREU: 

 

Comuns entre os pagãos, os ex-votos foram assimilados pelos 
cristãos por volta do século IV e, desde então, passaram a 
representar a crença no milagre. As formas de representar as ofertas 
votivas se mantiveram ao longo do tempo, permitindo que se fale de 
uma tradição de longa duração, ocorrendo a substituição das 
divindades pagãs pelas do catolicismo. Essas formas de 
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representação se difundiram na Europa do período moderno, 
havendo inúmeros santuários em que as ofertas votivas eram 
expostas. Em Portugal também foram inúmeros os santuários 
erigidos para as ofertas votivas, sendo os portugueses os 
responsáveis pela difusão dessa tradição, ligada ao catolicismo no 
Brasil. (ABREU, 2005, p.199) 

 

Dessa forma, concluímos observando que a sistematização das entrevistas com 

os leigos e a análise das práticas votivas proporcionará uma nova discussão a respeito 

da introdução da devoção à relíquia de Santo Inocêncio Mártir, uma vez que o que foi 

até então produzido só nos remete ao discurso religioso. 
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A escolha de um passado: filosofia da História, 
utopia e “o fardo da História” em Hayden White 
 

Marcus Vinícius de Moura Telles1 
 

 

 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

 A obra de Hayden White tem sido alvo de importantes reinterpretações 

recentes. Em 2009, um influente grupo de pensadores publicou, sob organização de 

Ewa Domanska, Frank Ankersmit e Hans Kellner, o livro Re-Figuring Hayden White. No 

ano seguinte, Robert Doran publicou The Fiction of Narrative, coletânea de textos 

escritos por White entre 1957 e 2007. No ano seguinte, Herman Paul trouxe à luz 

Hayden White: The Historical Imagination, oriundo de uma tese de doutorado 

orientada por Frank Ankersmit. Em conjunto, estas publicações trazem à tona um 

White um pouco diferente daquele espantalho que, por motivos nunca muito claros e 

nunca muito nobres, identificava a história à ficção. Vem à tona um White que, apesar 

de ocasionais ou nem tão ocasionais exageros construtivistas, tem como principal 

preocupação a mobilização da “história para a vida” – como pretendia Nietzsche –, e 

cujas críticas à “ideologia da objetividade” e a aplicação de modelos científicos para a 

historiografia estão intimamente relacionadas ao eminente conservadorismo destes – 

de modo que, para White, a pretensão à objetividade é, ela própria, uma ideologia. 

 Nosso trabalho busca contribuir com esta nova tendência da interpretação de 

White (ou, ao menos, crescente, se considerarmos que Hans Kellner já a enunciava em 

1980), analisando seus diálogos com a então chamada “filosofia crítica da história” 

                                                             
1 Mestrando em História Social (PPGHIS-IH-UFRJ). Esta pesquisa conta com o apoio da CAPES. 
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anglo-saxônica2. Embora muitos de seus textos anteriores à publicação de Meta-

História, em 1973, tratem do ambiente intelectual de língua inglesa, pouco se tem 

percebido as ligações de White com ele. Não se trata de um mero detalhe, já que 

White, nascido em 1928, começa a publicar na segunda metade da década de 1950. 

Assim, têm-se perdido de vista o fato de que muitos dos elementos por ele buscados 

na filosofia continental e na teoria literária buscavam, dentre outras coisas, sanar as 

insuficiências das abordagens históricas do mundo anglo-saxônico. 

 

 

A “FILOSOFIA CRÍTICA DA HISTÓRIA” 

 

 Em 1942, Carl Hempel publicou o artigo A Função das Leis Gerais na História, no 

qual defendia que um modelo unitário de explicação, de acordo com o qual todo 

evento particular só podia “explicado” com referência a uma lei geral. A história, neste 

sentido, interessava a positivistas como Hempel por constituir um caso extremo no 

qual a aplicabilidade de seu modelo podia ser testada. Ao redor do artigo de Hempel, 

estabeleceu-se um demorado e cansativo debate que manteve-se forte até, pelo 

menos, meados da década de 1960. A publicação póstuma de The Idea of History, de R. 

G. Collingwood, em 1946, alimentou os opositores ao modelo hempeliano. Pensadores 

como William Dray e W. B. Gallie passaram a argumentar pela diferença entre o tipo 

de explicação fornecido pela historiografia em relação àquele das ciências naturais. A 

história, dizia Dray, diferencia-se por explicar ações, e para fazê-lo sua estratégia é a de 

relatar uma estória, sem necessidade da aplicação de leis gerais. E nosso objetivo ao 

seguir estas estórias, dizia Gallie, é alcançar sua conclusão. Hempel, para ele, estava 

errado ao pretender eliminar as contingências da historiografia3: é inteiramente 

                                                             
2
 O termo “filosofia da história”, para os envolvidos no debate do qual tratamos, é ambíguo: quando 

usado em expressões como ou “crítica” (Dray), ou “analítica” (Danto), designa o que, no Brasil 
contemporâneo, chamamos de “teoria da história”: aquela disciplina ocupada com o estudo da 
disciplina história. Quando, por outro lado, usado no sentido de “filosofia especulativa da história”, o 
termo, aí sim, designa o que chamamos de “filosofia da história”: o empreendimento intelectual que 
busca identificar o sentido do processo histórico. Como a ambiguidade do termo é para constituinte do 
desenvolvimento do debate, evitaremos o uso de termos que a ocultem – como seria o caso da 
expressão “teoria da história”. 
3
 Uma das implicações do modelo hempeliano reside na citada identificação. Afinal, se um evento 

particular é explicado por meio da referência a uma lei geral, então tal evento decorre necessariamente 
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possível seguir uma história cujos eventos são contingentes, e a função das 

“explicações” nessas narrativas é apenas a de permitir que, esclarecido o evento de 

difícil compreensão, seja possível que se volte a seguir a estória (COLLINGWOOD, 

1994; DRAY, 1957; GALLIE, 1964). 

 Em 1964 – vinte e dois anos após a publicação do artigo de Hempel – Dray dizia 

que “a raison d’être da Filosofia Crítica da História prende-se estreitamente à questão 

de saber se a investigação histórica é ou não ‘científica’, no sentido em que o são a 

Física, a Biologia, a Psicologia e mesmo as Ciências aplicadas como a Engenharia” 

(DRAY, 1969: 10-11). De um lado do combate, prosseguia Dray, estavam os 

“positivistas”, aliados a Hempel; do outro, “idealistas”, como ele próprio, em gera l 

próximos de Colingwood. Nessa mesma época, porém, o debate e a polarização 

começava a dar sinais de cansaço: apesar das constantes reelaborações feitas pelos 

debatedores, as posições iniciais mantinham-se essencialmente as mesmas (veja-se, 

especialmente: HEMPEL, 1966). 

 Diante deste cenário, a obra de White assumiu uma importante função. Como 

caracterizou Hans Kellner, sua tática a respeito foi a de ignorar as questões debatidas, 

tratando-as como “essencialmente contestadas” (KELLNER, 1980, p. 10). De acordo 

com este termo formulado por W. B. Gallie: “[conceitos essencialmente contestados] 

são aqueles cujo uso adequado inevitavelmente envolve disputas intermináveis sobre 

seus usos adequados por parte de seus usuários” (GALLIE, 1964, p. 158). Seguindo 

pensadores da tradição continental como Foucault, Barthes e Derrida, White – em 

formulação posterior, de 1979 – visualizava uma mudança de interesses: a questão 

deixava de ser a explicação histórica e passava a ser “a questão de por que há 

explicações históricas, afinal de contas” (WHITE, 2010: 187). Não se tratava de afirmar, 

percebamos bem, que toda a discussão não tivesse razões filosóficas, ou que uma ou 

outra porção de filósofos estivessem certos ou errados. Como afirmou White em 1969: 

 
Na minha visão, o debate iniciado por Popper e Hempel há cerca de 
vinte e cinco anos foi tão longe quanto pode nas linhas originalmente 
delineadas para o seu desenvolvimento. A relação entre narrativa 
histórica convencional, explicação história, e ciência social, foi tão 

                                                                                                                                                                                   
da existência de tal lei. Se um evento parece contingente, de acordo com este modelo, é porque ele não 
foi corretamente explicado. 
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bem analisada quanto pode ser dentro do contexto de uma tradição 
filosófica que está contente em deixar o mundo tal como o encontra. 
[...] No que diz respeito ao estudo do passado, é talvez apenas por 
meio de um questionamento radical da utilidade de tal estudo que 
nós poderemos contribuir para a salvação da espécie humana, à qual 
é nossa obrigação, como pensadores, servir (WHITE, 2010: 152). 
 

 A questão que, segundo White, Foucault, Derrida, Barthes e outros traziam à 

tona, já o ocupava antes mesmo de seus primeiros contatos com estes pensadores. 

Seu famoso ensaio de 1966 sobre a revolta dos intelectuais contemporâneos contra a 

história, conclamando os historiadores a livrarem o presente do “fardo da história”, já 

ecoava reflexões mais antigas, sobre as quais falaremos mais abaixo. Uma das 

mudanças que, na visão de White, deveriam ser efetuadas na filosofia da história era a 

reinserção dos elementos utópicos em suas agendas. 

 

 

FILOSOFIA “CRÍTICA” E FILOSOFIA “ESPECULATIVA” DA HISTÓRIA 

 

 White apontava que, dentre os envolvidos no debate sobre a explicação 

histórico, “todo mundo [...] estava contra a filosofia [especulativa] da história”. Assim, 

afirmava ele em The Politics of Contemporary Philosophy of History: “Há um acordo 

virtualmente universal (...) [de que] a “meta-história” ou filosofia especulativa da 

história, a tentativa de determinar a Weltplan ou leis universais do processo histórico, 

é uma ofensa contra a filosofia, a ciência, e afins da história propriamente dita” 

(WHITE, 2010, p. 142). 

 O exemplo mais explícito certamente é o de Karl Popper – um dos proponentes 

do modelo que até então chamamos de hempeliano, e que frequentemente é 

chamado de “modelo Popper-Hempel” (como o fez, por exemplo, DONAGAN, 1966). 

Popper criticava fortemente a pressuposição das “filosofias especulativas da história” 

de conhecer o futuro, dada a impossibilidade de se saber previamente os avanços do 

conhecimento humano – conhecimento esse que, por sua vez, influenciará os rumos 

dos próprios processos históricos, tornando-os também imprevisíveis. A ausência de 

abertura do futuro, para Popper, fatalmente conduzia ao totalitarismo. Não 

surpreende que este filósofo dedique The Poverty of Historicism à “memória dos 
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incontáveis homens e mulheres de todos os credos ou nações ou raças que tombaram 

vítimas da crença de fascistas e comunistas nas Leis Inexoráveis do Destino Histórico” 

(POPPER, 1957). Conforme declaração tardia, Hempel estava de acordo com Popper: 

“Este argumento vêm muito à minha mente. Eu penso que é um argumento muito 

poderoso, embora alguém teria que olhá-lo muito de perto para ver exatamente o 

quão longe ele pode ir” (FETZER, 2000, p. 12). 

Em seu importante Analytical Philosophy of History, publicado em 1965, Arthur 

Danto também analisou desdobramentos acerca da impossibilidade da pré-cognição 

histórica. Como Popper e como todos os demais, Danto também argumentava pela 

ilegitimidade das “filosofias substantivas da história”. Este filósofo, porém, usava um 

insight bastante original, relativo à temporalidade inerente à linguagem da 

historiografia. 

Danto afirmava no prefácio da primeira edição de seu livro que “[é] impossível 

superestimar a medida pela qual nossas maneiras comuns de pensar sobre o mundo 

são históricas. Isto é exibido, se por nada mais, pelo imenso número de termos na 

nossa linguagem cuja correta aplicação, mesmo a objetos contemporâneos, 

pressupõem o modo de pensamento histórico”. Com esta percepção, Danto desenrola 

uma série de consequências do fato de que é impossível conhecer o futuro sob certas 

descrições, ou seja, que o futuro não é passível de predição exceto em níveis muito 

amplos de generalização. Basta vermos, por exemplo, que a meteorologia, em 

descrições suficientemente inespecíficas, pode fazer previsões acuradas sobre o 

futuro: pode prever, por exemplo, que vai chover. Mas não pode, por outro lado, fazer 

previsões em um nível muito específico de descrição: escapa-lhe, por exemplo, a 

possibilidade de antever que a chuva destruirá uma determinada quantidade de 

azulejos na varanda de uma determinada casa. Ao menos dois argumentos decorrem 

desta observação: primeiramente, a inevitabilidade do surgimento incessante de novas 

descrições possíveis de eventos passados; em segundo lugar, a ilegitimidade 

intelectual das filosofias especulativas da história, que pressupõem conhecimentos 

futuros sem que possam de fato sabê-los. 

Também para Danto, a questão possui implicações éticas. Como afirma Lydia 

Goehr, 
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o que está em jogo para Danto é a presença da abertura. Deixar o 
futuro em aberto é não fazer afirmações substantivas quanto a ele; 
deixar o futuro aberto é deixar o presente aberto, e também o 
passado, pois apenas se o passado está aberto o trabalho do 
historiador faz sentido, quando este gera narrativas históricas. A 
história não é possível se a interpretação não o é, e a interpretação 
histórica é dependente tanto do tempo quanto das relações dentre 
diferentes modalidades do tempo (DANTO, 2007, xli). 

 

Com base na referida argumentação, Danto estabelecia uma distinção entre a 

“filosofia analítica da história” (ou, como aqui a temos chamado, “crítica”) e a “filosofia 

especulativa da história”. A primeira delas seria a única empreitada legítima. Pelo 

menos desde Introdução à Filosofia da História, publicado por W. H. Walsh em 1951, 

outros, com diferentes argumentos, faziam distinção semelhante. 

White, porém, não aceitava tal distinção. Uma das “conclusões gerais” de 

Meta-História é a de que a distinção entre a “historiografia propriamente dita” e as 

“filosofias especulativas da história” é apenas de grau, já que, por mais que se 

pretenda objetiva, a história também precisa recorrer a elementos interpretativos, ou 

“meta-históricos”, para constituir seu objeto, antes de tudo (WHITE, 1994). Como 

afirmava Mannheim, toda tomada de posição intelectual é ligada a um 

posicionamento em relação à desejabilidade de manutenção ou de mudança da 

realidade social, e, portanto, intelectualidade e ação estão sempre de mãos dadas 

(MANNHEIM, 1954). White jamais defendeu a possibilidade de se prever o futuro, e, 

nesse sentido, não se pode afirmar que discorde de Danto. Mas, para ele, era 

fundamental imaginar futuros diferentes. E, para isso, White insista na importância de 

se reinserir a utopia no pensamento histórico. De uma maneira diferente de Popper ou 

de Danto, podemos afirmar que, para ele, as filosofias especulativas de história tinham 

legitimidade. 

É verdade que, mesmo posteriormente, a filosofia especulativa da história 

seguia desacreditada, e Mink certamente estava correto ao afirmar, em 1981, que ela 

se encontrava “sem praticantes contemporâneos” (MINK, 1987, p. 147). Mas trata-se 

de um morto que sempre renasce, e a década seguinte o mostrou bem. David Carr cita 

o exemplo da fama repentina de Fukuyama, este “fenômeno interessante dos últimos 

anos do século XX”, para ilustrar sua opinião de que, independentemente de seu 
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descrédito acadêmico, a filosofia especulativa da história “não apenas [...] não 

desapareceu, como também é improvável que desapareça em qualquer momento 

breve”. Esta visão se baseia na afirmação de que “a filosofia clássica da história [Carr 

rejeita o termo “especulativa”, por considera-lo pejorativo] deve ser compreendida 

mais como uma empreitada prática do que teórica”. Assim, “se chegarmos a entender 

como a nossa visão da história é profundamente enraizada nas estruturas temporais 

inerentes na ação na esfera social, então não nos surpreenderá mais que a filosofia da 

história reapareça de tempos em tempos, muito depois de sua própria possibilidade 

ter sido convincentemente colocada em questão” (CARR, 2009: 19). Isto pode ser 

evidenciado pelo fato de que, ao longo de todo o período de predomínio do paradigma 

hempeliano, a maioria das antologias ou manuais de “filosofia da história” reservou 

frações consideráveis de seu espaço ao tema (WALSH, 1978; MEYERHOFF, 1959; 

GARDINER, 1964; DRAY, 1969). 

 White talvez não argumentasse tão fortemente quanto Carr, mas, falando nos 

termos deste, é certo que White defendia tais empreitadas devido às suas funções 

práticas. 

 

 

WHITE: A FUNÇÃO PRÁTICA DO PASSADO 

  

Podemos afirmar que a primeira participação de White no campo da “filosofia 

crítica da história” na ter uma forte repercussão foi o ensaio O Fardo da História, de 

1966. Neste ensaio, podemos ler a manifestação de algumas preocupações 

manifestadas repetidamente por White ao longo de quase uma década, desde seus 

primeiros textos, sobre autores como Collingwood, Toynbee, Christopher Dawson e 

Croce, publicados entre 1957 e 1963. 

 White desde muito cedo tinha motivos para se opor ao positivismo 

predominante no mundo intelectual anglo-saxônico. As palavras de White sobre 

Collingwood e Toynbee4 são explícitas quanto às suas próprias opiniões: 

                                                             
4
 Neste trecho do trabalho, três dos ensaios discutidos estão publicados em The Fiction of Narrative 

(WHITE, 2010), pp. 1-67: o primeiro capítulo, Collingwood and  Toynbee: Transitions in English Historical 
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A obra deles, vista como uma totalidade, é um ataque orquestrado 
contra o positivismo ou cientificismo no pensamento histórico. [...] 
Ambos tomam como ponto de partida a convicção de que o 
conhecimento histórico pode ser usado para a formulação de uma 
filosofia geral da história com base na qual os valores culturais que 
sofreram como um resultado do cientificismo no pensamento 
Ocidental moderno possa ser reestabelecido (WHITE, 2010, p. 1). 
 

 Para White, a historiografia inglesa, devido à sua fidelidade a pensadores como 

David Hume e William Robertson, havia estabelecido “o tipo peculiar do historicismo 

inglês, um historicismo que estudou eventos históricos em sua individualidade porque 

o empirismo proibia o exame das ‘conexões’ entre os eventos”. Porém, este 

posicionamento filosófico não era apto a lidar com questões morais. O impacto de 

“crise da civilização Ocidental moderna”, na medida em que tornava estas questões 

urgentes, proporcionava um “renovado interesse na filosofia da história”. 

 White não estava especialmente preocupado em mostrar a veracidade das 

conclusões de Collingwood e de Toynbee. O relevante, para ele, era que 

 
ambos, Collingwood e Toynbee, buscaram fazer de suas visões da 
história uma visão universal da humanidade; pois, nessa época de 
crise, eles afirmariam, como Jaspers, que ‘uma visão universal da 
história e a consciência da pessoa quanto à sua situação presente 
sustentam mutuamente um ao outro. A forma pela qual eu vejo a 
totalidade do passado, assim eu experimento o presente. Quanto 
mais profundas as fundações que eu adquiro no passado, mais 
marcante será minha participação no curso presente dos eventos. 
Onde eu pertenço e para que eu estou vivendo, eu aprendo primeiro 
no espelho da história’. 

 
 Um dos importantes comentadores da obra de Collingwood, Louis Mink, foi 

também quem propiciou a White uma importante parte do diálogo intelectual que 

permitiu a construção da teoria da obra histórica exposta em Meta-História. Ambos, 

White e Mink, insistiam nas semelhanças entre o pensamento de Collingwood e o 

existencialismo. Conforme Mink, Collingwood compartilhava a “a rejeição 

existencialista da noção de que a experiência humana pode ser compreendida e 

explicada exaustivamente em termos de determinantes causais da experiência” (MINK, 

                                                                                                                                                                                   
Thought; o segundo, Religion, Culture, and Western Civilization in Christopher Dawson's Idea of History; 
e o terceiro, The Abiding Relevance of Croce’s Idea of History. Para evitar o acúmulo desnecessário de 
referências, só mencionaremos a origem da citação quando ela não for óbvia. 
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1969, p. 10). Um corolário desta rejeição, segundo Mink, é o princípio de que não há 

“natureza” humana fixa ou determinada; há, em vez disso, o processo histórico, que é 

“um processo no qual o homem cria para si mesmo este ou aquele tipo de natureza 

humana ao recriar em seu próprio pensamento o passado do qual ele é herdeiro” 

(idem, p. 11). A semelhança da argumentação de Mink com o texto de White sobre 

Collingwood, de 1957, permite-nos ver que o primeiro dos elementos presentes desde 

muito cedo no pensamento de White é a importância ética da relação dos seres 

humanos com o próprio passado, pois esta relação é determinante para a ação 

presente no mundo. 

 Entre 1966 e 1967, White articulou, em dois textos fundamentais para a 

compreensão de sua obra, a importância do passado nos termos acima referidos. Um 

deles entrou para o cânone de sua obra, O Fardo da História; o segundo esteve 

amplamente esquecido por muito tempo, What is a Historical System?. 

O argumento de O Fardo é já bastante conhecido, e nele se pode perceber uma 

ruptura em relação ao que White até então argumentara: ele acentuara sua inclinação 

favorável às tendências do que, outrora, chamara de historicismo estético. Em 1959, 

em On History and Historicisms – introdução a From History to Sociology, de Carlo 

Antoni, que o próprio White traduzira do italiano para o inglês –, era afirmado que esta 

vertente do historicismo “nasceu da necessidade de garantir a liberdade humana e a 

criatividade individual”: dois objetivos com os quais White se alinhava, portanto. O 

historiador, e não mais a “realidade histórica”, havia sido posto no centro das atenções 

– como, novamente, White também veio a fazer. Porém, para o White de 1959, esta 

corrente havia “ido muito longe”, e, com isso, “acabou por asseverar que os objetos 

tradicionais de reflexão histórica, pensamento e ação humana passados, eram menos 

importantes que a criação original, imaginativa do historiador individual”, e, por isso, 

havia descambado no niilismo. 

Neste intervalo, porém, White passou a considerar os meios empregados pelo 

historicismo estético como antídotos contra o niilismo por ele ocasionado. Pois as 

críticas voltadas ao historicismo estético se dão, especialmente, devido às suas 

consequências. As propostas de White, no texto de 1966, são respostas ao que ele 

considera uma “revolta contra a consciência histórica”, que ocasionavam um estado 
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“irônico” no pensamento europeu do século XX: para White, os historiadores deveriam 

lançar mão das mais avançadas técnicas artísticas disponíveis em seu tempo, 

abandonando a pretensão de que o realismo do século XIX seja a única maneira de 

atribuir sentido aos eventos. Se as propostas do historicismo estético haviam 

conduzido a um estado de ironia, o objetivo de White era utilizar era realizar uma 

“volta da ironia contra a ironia” – mais especificamente: uma volta da “ironia 

epistemológica”, à qual White se afiliava, contra a “ironia ideológica” (ou seja, a 

descrença na possibilidade de ações efetivas no mundo, cf. WHITE, 1994, o que 

equivale a dizer, ausência de utopias) a que se opunha (PAUL, 2006, pp. 35-44). 

 Em 1967, What is a Historical System aprofundou e estendeu as reflexões de O 

Fardo da História. Neste texto, White afirmava que a diferença entre os sistemas 

biológicos e os históricos – o que equivale a construídos por seres humanos – reside 

nas escolhas de ancestrais realizadas por estes últimos. Os seres humanos, para White, 

constroem, escolhem seus passados, por meio da tradição a que decidem pertencer. 

Porém, para White, tal compreensão acerca das sociedades humanas, porém, só se 

tornou possível após o Renascimento. Como ele afirmara depois – em The Culture of 

Criticism, de 1971 –, foi apenas após este movimento “que os estudiosos puderam 

abertamente se entregar ao estudo de artefatos culturais como criações 

especificamente humanas e suprimir o impulso, tão antigo quanto o próprio 

pensamento, a ver tudo no mundo como um mero epifenômeno de realidades 

metafísicas e religiosas mais básicas”. Apenas em meados do século XIX, porém, o 

processo de desmistificação do mundo se consolidou. Neste processo, as humanidades 

desempenharam um papel fundamental. Porém, “sua participação neste processo 

obscureceu a natureza essencialmente conservadora de suas operações 

características”. O problema, para White, estava no fato de que “embora as 

humanidades compartilhassem com as ciências sociais em estado embrionário uma 

atitude a- ou anti-religiosa, elas também eram anti-utópicas em suas orientações 

políticas inerentes” (WHITE, 2010, p. 98; grifo nosso). 

Colocando-se de acordo com o que afirmava ser o pensamento de vanguarda, 

White indicava a necessidade de substituir o estilo “sintático” da crítica pelo 

“paratático”. As “convenções linguísticas sintáticas geram regras de convenção pela 
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tática de subordinação e ênfase”, enquanto as paratáticas “tentam resistir a qualquer 

impulso ao arranjo hierárquico de imagens e percepção, e, como as raízes da palavra 

parataxis indicam, sancionam seus ‘arranjos juntamente, lado a lado’”. Para White, 

isto podia ser chamado de “uma democracia da coexistência lateral, um ao lado do 

outro” (idem, p. 109). Como em 1996, a proposta utópica de White era a adoção de 

novas formas de representação da realidade. A tendência se manteria nos anos 

seguintes. 

Escritas em 1971, as linhas acima referidas marcam uma tendência perpectível 

em praticamente todos os textos da fase final da redação de Meta-História: entre O 

Fardo da História e este livro, White acentuou e insistiu cada vez mais na importância 

da utopia. Um exemplo pode bastar: o de Croce. Ginzburg cita que, em 1959, na sua 

introdução ao já citado livro de Antoni, White considerava como “revolucionário” o 

texto La storia ridotta sotto il concetto generale dell'arte, de Croce; e que, em Meta-

História, de 1973, sua apreciação do texto havia “esfriado notavelmente”. Para 

Ginzburg, a insatisfação de White com Croce se dava por conta da “concepção da arte 

como uma representação literal do real”, ou seja, da atitude “realista” deste último. 

Hipótese um tanto insustentável, já que muitos dos principais intelectuais do arsenal 

de White adotavam tal concepção, como Frye e Auerbach (cf. WHITE, 1994, e o próprio 

GINZBURG, 1991, p. 195). Muito mais convincente é a argumentação de Paul: “... em 

fins dos anos 1960, White havia se afastado de Croce porque tinha percebido o 

‘humanismo de poltrona’ deste como incapaz de se opor ao fascismo na Itália...” 

(PAUL, 2011, p. 124). 

 Na sua defesa de uma abordagem da história capaz de uma ação mais efetiva 

que a avançada por Croce, White mais abriu espaço para críticas como a de Ginzburg. 

Se, antes, White havia analisado “a política da filosofia da história” de fins dos anos 

1960 (concluindo que ela era anti-utópica, o que se manifestava na oposição de todos 

os seus participantes aos projetos especulativos da história), agora sua preocupação 

era “a política da interpretação histórica”. Seu texto The Politics of Historical 

Interpretation, de 1982, é talvez o mais polêmico de sua obra. White argumentava, 

então, que a constituição da história como disciplina autônoma, no século XIX, só havia 

sido possível por meio da supressão da retórica à qual, até então, era subordinada. O 



334        VI Seminário de Pesquisa do PPGHS – XIII Semana de História – I Encontro 

                das Especializações em História da Universidade Estadual de Londrina 
  

 
 

objetivo desta disciplinização era permitir que a história operasse como árbitra das 

diferentes concepções de realismo ligadas a diferentes projetos políticos. Na visão de 

White, tanto a pretensão (esquerdista) de explicar quanto a (direitista) de 

compreender domesticam os processos históricos, pois “privam a história do tipo da 

ausência de sentido que por si só pode incitar seres humanos vivos (...) a dotar suas 

vidas com um significado para o qual eles próprios são totalmente responsáveis”. Estas 

posturas, para White, são “anti-utópicas”, pois desprovidas de efetividade. Para ele – e 

aqui o caso de Croce certamente é um exemplo, senão o exemplo –, isto explicaria a 

incapacidade de muitos intelectuais no século XX de fazer frente ao apelo público do 

fascismo. Sua proposta – direcionada, por exemplo, aos palestinos contemporâneos – 

insistia na necessidade da produção de uma “ideologia similarmente efetiva” por parte 

dos grupos ou povos dominados. Isto só seria possível, para White, “com base em uma 

concepção do registro histórico como sendo não uma janela através da qual o passado 

pode ser apreendido ‘como ele realmente era’, mas sim um muro que deve ser 

derrubado caso se queira que confrontar diretamente o ‘terror da história’ e dissipar o 

medo que ele induz” (WHITE, 1987, pp. 58-82). 

 A atenção de White ao “sublime” histórico está de mãos dadas com as direções 

tomadas pelas teorias do mesmo período. Segundo Michael Roth, a partir dos anos 

1980 ocorreu uma “dissipação das energias utópicas” que, até então, eram presentes 

nos ambientes intelectuais ocidentais. Neste contexto, para Roth, “o conceito de 

trauma passou a desempenhar algumas das mesmas funções que a utopia negativa, ou 

distopia, outrora fizera”. Ambos, os eventos traumáticos e os projetos utópicos, 

compartilham a característica de não serem representáveis pelas convenções usuais. O 

pensamento teórico que emergia na mesma época era, segundo Roth, 

“traumatofílico”, e White é tomado por ele como exemplo deste pensamento, já que o 

autor de Meta-História havia, ao longo de sua trajetória, mostrado como o realismo do 

século XIX operava por meio da normalização dos eventos a que buscava apenas 

representar (ROTH, 2007: 233-235). De qualquer forma, a posição de White neste 

contexto é relativamente diferenciada. Para ele, não se trata de afirmar que eventos 

como o Holocausto são menos representáveis que outros, ou que, diferentemente dos 

demais, não são representáveis. Antes, para ele, o que “eventos modernistas” como 
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este reclamam são formas igualmente “modernistas” de representação (WHITE, 1999). 

Seu exemplo mais frequente está na literatura de testemunho de Primo Levi. Para 

White, “as cenas de horrores na vida nos campo mais vívidas produzidas por Levi 

consistem menos na delineação dos ‘fatos’ como concebidos convencionalmente que 

na sequência de figuras que através das quais ele dota os fatos de paixão, de seus 

próprios sentimentos a respeito e do valor que, consequentemente, ele confere a 

eles”. Assim, em nítido contraste com Ginzburg (e com boa parte dos leitores de Levi), 

White afirma que “Se questo è un uomo… deriva sua força como testemunho, menos 

do registro positivo e científico os ‘fatos’ de Auschwitz, que da sua efetivação, em 

elocução poética, de como era a sensação de ter tido que suportar tais ‘fatos’” (WHITE, 

2004, 113-124; grifo no original). 

 

 

CONCLUSÃO 

 

Em Unus Testis: o extermínio dos judeus e o princípio de realidade, Ginzburg 

discutiu alguns elementos do pensamento de White, com amplo enfoque no texto há 

pouco citado, The Politics of the Historical Interpretation. Já argumentamos em outras 

ocasiões que a argumentação de Ginzburg é amplamente falaciosa, e sua tentativa de 

associar White ao pensamento fascista de Giovanni Gentile – próximo de Croce, este 

sim muito importante na formação de White – pouco contribui para uma melhor 

compreensão da obra deste último. Aqui, mencionaremos ainda outro problema. 

Segundo Allan Megill: 

 
A tentativa de Carlo Ginzburg de interpretar o desenvolvimento 
intelectual de White como uma consequência de sua exposição “ao 
neoidealismo filosófico italiano” e de mostrar afinidades entre o 
desenvolvimento de White e a obra do filósofo fascista Giovanni 
Gentile, parece para mim equivocado, porque, dentre outras coisas, 
Ginzburg omite inteiramente o contexto americano no qual White 
desenvolveu suas ideias (DOMANSKA, 1998, p. 11). 

 

Parece-nos que os textos que aqui discutimos embasam a opinião de Megill. De 

qualquer forma, como afirmou Paul, “independente de quão infeliz tenha sido a busca 
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por traços gentileanos em White, o historiador italiano entendeu mais acuradamente 

que muitos outros que, no fim das contas, o trabalho de White servia a um fim moral”. 

“A questão”, prossegue Paul, “é: é possível que o argumento de White em favor da 

produção de sentido ser sequestrada por pessoas com menos inclinações ao 

humanismo? Ela pode se perder para fins totalitários?” A resposta óbvia, para Paul, é: 

“claro que pode”. Mas a argumentação de White em The Politics of Historical 

Interpretation era, na opinião deste comentarista, um “movimento whiteano 

característico: embora a liberdade possa ser desusada, ela é melhor que a escravidão”. 

 Quanto a isso, não sabemos. De qualquer forma, esperamos que nosso texto 

embase a tradição que, de Hans Kellner a Herman Paul, insiste na importância da ética 

na obra de White. Assim sendo, parece-nos fundamental ler sua tentativa de 

reintroduzir a utopia em uma “filosofia crítica da história” que a deixara de lado. A 

rejeição das filosofias especulativas da história é intelectualmente irretocável, mas não 

a anti-utopia inerente a tal rejeição. 
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No final da década de 70, em meio aos conflitos e censuras da ditadura militar 

brasileira, surge o “Lampião da Esquina”, periódico bastante singular dentro do 

panorama da imprensa alternativa. O “Lampião” foi um jornal de caráter político que 

circulou entre os anos de 1978 a 1981 e surgiu a partir das primeiras experiências de 

organização do movimento homossexual no país.  

 Mais do que uma opção de leitura crítica, o jornal exerceu um papel de 

denúncia dos mecanismos de poder que agiam em silêncio sobre a sociedade. Este 

trabalho tem como objetivo salientar o caráter político dos conteúdos do “Lampião da 

Esquina” que fizeram dele um importante veículo de combate aos discursos 

hegemônicos disseminados através da grande mídia e do regime militar. 

 Encontramos através da análise de reportagens e manchetes do periódico, 

possibilidades de uso da comunicação como instrumento de enfrentamento e de 

resistência aos padrões de manipulação na grande mídia. Nas páginas do “Lampião” 

permaneceram discussões elaboradas que desafiam tanto a moralidade que perpetua 
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bacharel em Turismo pela Faculdade Estadual de Ciências Econômicas de Apucarana (FECEA) 
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Psicologia da Universidade Estadual Paulista (UNESP) - Campus de Assis - São Paulo. Integrante do GEPS 
(Grupo de Estudos e Pesquisas sobre as Sexualidades), vinculado ao CNPq. 
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na imprensa e partidos políticos, como até mesmo a ideologia dos movimentos sociais 

do presente. 

 O periódico tem sua primeira edição em abril de 1978 trazendo, uma proposta 

bastante ousada. Não era apenas um tabloide de reportagens, ou um almanaque de 

curiosidades e fofocas sobre o mundo gay. O jornal destacava-se em razão de sua 

abordagem consciente dos problemas enfrentados pelos homossexuais e outras 

minorias brasileiras em diferentes conjunturas de seu cotidiano. Opositor ao regime 

ditatorial, aos moralismos cristãos e à indiferença da esquerda perante as urgências 

das populações marginalizadas, o jornal buscava, apesar da violenta discriminação, 

mostrar que os homossexuais deveriam orgulhar-se de sua condição e que o bem-estar 

social não era um objetivo impossível. 

 Sua proposta era “sair do gueto” e levar consigo outras minorias oprimidas. As 

reportagens giravam principalmente em torno do movimento homossexual3, mas 

dialogavam frequentemente com o universo feminista, movimento negro, transexuais, 

indígenas, prisioneiros do regime, ecologia, travestis, garotos e garotas de programa 

entre outros temas marginais. 

 Estes assuntos não possuíam destaque na grande mídia, e quando explorados 

era com ares de sensacionalismo e reprovação. Portanto, o “Lampião” ampliava os 

espaços de articulação destes movimentos, além de incentivar os homossexuais a 

serem solidários com outras causas além de sua própria, no entendimento de que 

todas as lutas são uma só: contra a hegemonia de valores e a supremacia do homem 

branco, burguês, machista, heterossexual. 

 Todos os temas tratados em suas pautas eram aqueles considerados 

"secundários" pela grande mídia – tais como sexualidade, discriminação racial, artes, 

ecológica, machismo – e a linguagem empregada era comumente a mesma linguagem 

desmunhecada e desabusada do gueto homossexual. Em suas páginas começaram a 

ser empregadas palavras proibidas ao vocabulário bem-pensante (como viado e bicha), 

                                                             
3  Embora o senso comum faça referência ao movimento homossexual, sabemos que este movimento 
foi composto historicamente desde suas primeiras organizações através dos esforços conjuntos de gays, 
lésbicas, bissexuais, travestis, transexuais e transgêneros. No entanto, por uma questão de maior 
visibilidade e autonomia da população masculina dentro deste grupo, estes primeiros movimentos são 
frequentemente referidos nas bibliografias disponíveis e na mídia como movimento homossexual (ou 
gay). Esta nomenclatura começa a se alterar a partir das primeiras organizações não-governamentais e 
da estruturação de políticas identitárias na década de 90. 
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de modo que seu discurso gozava de uma saudável independência e equidistância 

frente aos demais periódicos. Tratava-se de um jornal que desobedecia em várias 

direções (TREVISAN, 2007, p.339). 

O projeto inicial surgiu no final de 1977 quando o jornalista João Antônio 

Mascarenhas, do Pasquim reuniu um grupo de pessoas para conversar com Winston 

Leyland, editor do jornal estadunidense Gay Sunshine Press, que viera ao Brasil a fim 

de recolher relatos e material para a organização de uma antologia de literatura gay 

latino-americana. A visita de Leyland ao Brasil atraiu a atenção da grande mídia que o 

procurou para entrevistas que foram concedidas a Veja, Isto É, o Globo, Jornal do 

Brasil, Folha de São Paulo e uma mais longa, para O Pasquim, com o titulo “Os gays 

estão se conscientizando” (FACCHINI & SIMOES, 2009, p.82). 

 Na ocasião, alguns intelectuais, jornalistas e artistas homossexuais de São Paulo 

e Rio de Janeiro reuniram-se no apartamento do pintor Darcy Penteado para conversar 

com Leyland. Neste contexto surgiu, pela primeira vez, a ideia de criar um coletivo 

para a publicação de um jornal “feito por e com o ponto de vista de homossexuais”, 

mas que discutisse outros variados assuntos (TREVISAN, 2007, p.338). 

De acordo com a apresentação do número 0 do Lampião, foi formado um 

coletivo de onze pessoas responsáveis pela elaboração da linha editorial do jornal, que 

com a ajuda de outros colaboradores colocou em prática sua produção. Este corpo 

editorial denominava o jornal como um produto da imprensa alternativa e considerava 

a sua veiculação como um “compromisso histórico”. Seus integrantes eram: Adão 

Costa, Aguinaldo Silva, Antônio Chrysóstomo, Clóvis Marques, Darcy Penteado, 

Francisco Bittencourt, Gasparino Dutra, Jean-Claude Bernadet, João Antônio 

Mascarenhas, João Silvério Trevisan, Peter Fry (LAMPIÃO, n.0, p.2). 

 O jornal no formato tabloide, característico da imprensa alternativa da época, 

contava com edições de dezesseis à vinte paginas e tiragem mensal. Continha além de 

reportagens, ensaios e entrevistas especiais, páginas regulares de opinião, noticiário 

geral, cobertura de artes e espetáculos, seção de cartas e espaço reservado a 

publicação de poemas e contos. Devido a boa receptividade a tiragem passou de dez 

mil exemplares para 15 mil posteriormente, e sua distribuição ampliada, além do Rio 
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de Janeiro e São Paulo, para outras grandes cidades do país (FACCHINI & SIMOES, 

2009, p.83-84). 

 O Lampião possuía uma orientação militante e política no sentido de uma 

imprensa libertária. Com um conteúdo bastante contestador, criticava tanto os setores 

conservadores de direita como a esquerda revolucionária na intenção de levar seus 

leitores à reflexão e à tomada de um posicionamento afirmativo de sua sexualidade a 

despeito da coerção moral, política e religiosa imposta pela sociedade. 

 Na condição de veículo midiático alternativo, o jornal atuava como um 

denunciador dos mecanismos jornalísticos de distorção da realidade empregados pelos 

grandes distribuidores de informação, expondo como a mídia e os discursos 

hegemônicos, impregnados de machismo e heterosexismo operavam a fim da 

manutenção de determinados poderes. 

 A partir desta perspectiva, identificamos os grandes distribuidores de 

informação como parte de um aparato que propaga a legitimidade de determinados 

discursos. A grande mídia funciona como uma coluna sustentadora do poder vigente. 

Ela atua na manutenção do status quo quando reifica as práticas políticas anunciadas 

pelo Governo e as “estratégias de mercado” promovidas pelo capital financeiro e suas 

corporações. Para isso, se for necessário, “constrói consensos, educa percepções, 

produz ‘realidades’ parciais apresentadas como a totalidade do mundo”, influenciando 

de forma decisiva a opinião das pessoas que consomem estas informações (ARBEX JR., 

2003, p.8). 

 O grau de comprometimento do produto midiático na vida cotidiana é tão 

arraigado que é possível afirmar que o monopólio da história pertence aos mass 

media, pois é através do intermédio deles que os acontecimentos chegam (ou não) até 

nós. Afinal, os veículos de comunicação não são meros reprodutores dos 

acontecimentos, mas “a própria condição de sua existência”. Fatos capitais podem 

ocorrer sem que se ouça falar sobre eles, “para que haja acontecimento é necessário 

que seja conhecido” (NORA, 1988, p.181). 

Assim, toda a sociedade é colocada frente a uma realidade artificialmente 

produzida pelos grandes comunicadores, pois mesmo que os fatos tenham ocorrido, 

eles são elencados em ordem de importância, ou até mesmo ignorados, quando não é 
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de interesse que sejam noticiados. Essa realidade criada se contradiz, se contrapõe e 

frequentemente se superpõe, a realidade vivida pelas pessoas que recebem a 

mensagem. A partir de então, o público toma para si uma "realidade" que não é real, 

acatando as informações que são recebidas através de um discurso de legitimidade 

(ABRAMO, 2003, p.24). 

 Essa vontade de verdade é recorrente ao longo da história e está sempre 

aparada sobre um suporte e distribuição institucional, exercendo sobre os demais 

discursos uma espécie de pressão e um poder coercitivo. Desta forma, saberes 

imbuídos do discurso da verdade (seja ele jurídico, sociológico, psicológico, médico) 

colocaram-se acima de todos os outros como se a palavra não pudesse mais ser 

autorizada senão através destes discursos (FOUCAULT, 2010, p.18-19). 

 Na televisão, estes discursos de verdade têm uma dimensão ainda mais 

agravada já que são capazes de produzir um "efeito de real". A TV é capaz de nos fazer 

acreditar no que se vê. As imagens exibidas são capazes de desencadear sentimento 

fortes, frequentemente negativos, como o racismo, a xenofobia, o medo-ódio do 

estrangeiro. A televisão utiliza seu status de instrumento de registro para afirmar que 

todo seu registro é de fato uma realidade. Portanto, é capaz de incentivar na 

consolidação da opinião pública, uma vez que o mundo acaba sendo descrito e 

prescrito pela TV, pois é por meio de seu filtro que as informações políticas e sociais 

chegam às pessoas (BOURDIEU, 1997, p.28-29). 

 Em uma das reportagens publicadas no Lampião encontramos denúncias de 

abusos cometidos pela Rede Globo em suas telenovelas e publicidade, que 

ridicularizavam ou estereotipavam a imagens dos negros, mulheres e dos 

homossexuais, reduzindo estes últimos a meros coadjuvantes de núcleos cômicos, 

sempre muito caricatos e sem possibilidade de realização afetiva. 

 

[...] É lamentável que um grande veículo de comunicação de massas, 
como a televisão, seja portador de tão profunda repressão. 
Lamentável, também, que autores e atores, na maioria das vezes 
portadores de uma grande abertura, sirvam de porta-voz de 
discriminação e ridicularizações. Diante deste quadro, quem sai cada 
vez mais vencido somos nós, que ao invés de unirmos nossas forças e 
lutarmos contra a opressão machista, nos encastelamos em nossos 
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guetos esperando que uma fada madrinha venha resolver nossos 
problemas (LAMPIÃO, n.23, p.11). 

 

 Através das representações vulgares que a televisão faz frequentemente das 

minorias, a imagem destas pessoas fica vinculada a estereótipos que apenas reforçam 

a condição de estigma4 em que elas já se encontram. Por meio da incidência 

recorrente destas performances, é estimulada uma formação perversa da opinião 

pública. 

 Sobre a formação de opinião pública, este é um dos mais poderosos 

mecanismos de manipulação da grande mídia e consiste nos esforços desta em 

propagar apenas informações convenientes a seus interesses como se fossem a única 

verdade, fazendo com que seus consumidores acreditem que estas ideias são suas 

próprias ideias - e não parte de um discurso disseminado pela TV. Essa crença absoluta 

acrítica das informações que chegam até nós é o que chamamos de alienação. 

O ser humano está influenciado em seu cotidiano pelas condições de 

manipulação social e da alienação, fragmentando sua personalidade em “papéis” 

socialmente construídos. Vivenciando este cotidiano, o homem está preso a uma 

malha de redes sociais e relações de poder, que acabam sendo tratadas quase que 

com naturalidade (HELLER, 2008, p.31). Não se trata de não enxergar uma perspectiva 

de ruptura com esta hierarquia de poderes, mas muitas vezes de não perceber a 

própria hierarquia e os padrões de manipulação. Quando não há consciência da 

interferência que estes poderes causam na vida cotidiana dizemos que existe 

alienação. Assim:  

 

A questão da alienação é complexa, dizendo respeito à cessão de 
alguma coisa. É comum, por exemplo, falar em alienação de um 
imóvel, o que significa a cessão deste, sua venda, sua transferência 
para o poder de outrem. Este ‘ceder’ está implícito também na 
alienação humana, algo de dimensões profundas, porque envolve a 
coisificação do homem, sua transformação de sujeito em objeto. 
Segundo Erich Fromm, a alienação, desde Hegel e Marx, confunde-se 
com a histórica do homem e baseia-se na distinção entre existência e 
essência, no fato de a existência do homem ficar alienada (ou 

                                                             
4 O “estigma” deve ser entendido como sendo uma manifestação processual, contextual, histórica, 
empregado estrategicamente a favor do poder, (re)produzindo relações e desigualdades sociais. Ver: 
PARKER, Richard & AGGLETON, 2001. 
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alheada) de sua essência, de na realidade ele não ser o que é 
potencialmente (PERUZZO, 1998, p.26). 

 

 Deste modo, pensar a alienação como cessão nos remete diretamente ao “abrir 

mão” de direitos que deveriam ser garantidos pelo Estado. Significa anular nossas 

particularidades enquanto ser social, aceitar um papel marginal na participação 

política e na exigência por condições mais dignas de vida. 

Com relação à cessão de direitos, cabe a um jornal de caráter contra-

hegemônico o papel de denunciar o consentimento que as pessoas dão a essa 

usurpação de direitos, incentivando-os a combaterem essa política na busca de 

afirmação de suas particularidades. 

 No entanto, o objetivo do Lampião estava além da reivindicação de direitos. 

Apesar de cientes das violências praticadas contra os homossexuais, as reportagens 

não possuíam uma postura vitimista, mas de enfrentamento às formas opressivas de 

poder. Eram fortes opositores a “domesticalização” da homossexualidade e a sua 

captura pelo mercado capitalista, ou por qualquer partido político, como é possível 

entender na seguinte passagem: 

 

[...] Direitas e esquerdas do sistema estão querendo tornar-nos 
consumidores de homossexualismo, e com isso recuperar-nos. Trata-
se de uma forma de nos iludir com o poder e neutralizar o potencial 
subversor. A única maneira de garantir nossa subversão e 
impossibilitar essa recuperação é ser cada vez mais viado e sapatona, 
portanto mais malditos e menos cobiçáveis por todas as formas de 
poder (ordem), do tipo partidos, publicidade, família, mídia. Quanto 
mais aprofundarmos nossas diferenças com a normalidade instituída 
(a sociedade heterossexual compulsória), tanto mais difícil será nos 
digerir. E tanto maior será nossa capacidade de virar a mesa 
(LAMPIÃO, n.25, p.10, grifo do autor). 

 

Assim, percebemos que a ideologia defendida pelo jornal era o embate político 

através da transgressão. Procurava implodir as categorias fechadas de sexualidade e 

expor a fragilidade da hegemonia do pensamento machista, racista e heterosexista. As 

opiniões difundidas em suas páginas não lutavam pela conquista do poder, mas pelo 

esfacelamento deste. As lutas desta natureza, não tratam de reformismo, uma vez que 

o papel do reformismo é estabilizar um sistema de poder ao final de algumas 
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mudanças. Nestas lutas, o objetivo é a completa desestabilização dos mecanismos de 

poder, de uma desestabilização aparentemente sem fim (FOUCAULT, 2004, p.51). 

Ainda de acordo com as ideias do Lampião: 

 

[...] Existem diferenças básicas entre nós e os partidos políticos. Estes 
se organizam para conquistar o poder, falando, inclusive em nome de 
outras classes, como ventríloquos. Em contrapartida, numa práxis 
política homossexual (parte de uma política  de grupos 
discriminados) falaremos em nome de nós mesmos do nosso 
quotidiano, com um posicionamento contra o poder. [...] Ora, só é 
possível iniciar o novo se o aceitarmos como possível. Desse nada é 
que nascerá nossa política original: da crítica permanente ao poder e 
também aos críticos institucionalizados do poder (LAMPIÃO, n.25, 
p.9, grifo do autor) 

 

Assim, podemos afirmar que o Lampião constituía-se como um instrumento de 

contestação da hegemonia, visto que, mesmo tendo sua própria ideologia, não 

buscava nem a manutenção, nem a reestruturação de um poder, mas o fim de toda e 

qualquer supremacia. 

Neste sentido, o Lampião se posicionou contra diversas expressões de poder, 

inclusive em oposição aberta ao regime militar e suas medidas. O jornal publicou, por 

exemplo, reportagens que denunciavam as supressões de liberdade em razão da 

"prisão cautelar" (LAMPIÃO, n.20, p.13). Na matéria intitulada A difícil batalha dos 

censores contra a realidade: Para o Brasil do ano 2.000, os "bons costumes" do século 

XIX, os órgãos de repressão da ditadura foram criticados, assim como a questão da 

censura e da perseguição política (LAMPIÃO, n.9, p.5). 

O Lampião denunciou também o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – 

IBGE, pelo fato de ter retirado o quesito cor dos questionários dos Censos 

Demográficos aplicados em 1970 e 1980. Este recurso estaria relacionado à ocultação 

da real proporção de negros no Brasil, bem maior do que suponha a hegemonia branca 

(LAMPIÃO, n.20, p.16). 

 Já em oportunidade da visita do Papa ao Brasil, o jornal publicou uma série de 

reportagens sobre a Igreja Católica e a repressão a homossexuais. Em uma capa muito 

polêmica, estamparam uma ilustração da crucificação de Cristo, cercado por bispos e 
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"senhores de família" bem trajados, onde ao invés da sigla I.N.R.I, podia-se ler a 

palavra homossexual (LAMPIÃO, n.26, p.1). 

  Em razão deste tipo de reportagem, o jornal passou a sofrer inquérito policial 

em novembro de 1978 acusado de ofensas a moral e aos bons costumes. A mesma 

acusação havia recaído anteriormente sobre o jornalista Celso Curi e outros 

responsáveis pela matéria publicada na Isto é intitulada “O poder homossexual”. No 

caso do Lampião a acusação era justamente sobre uma matéria publicada no número 

0 do jornal em defesa de Celso Curi (FACCHINI & SIMOES, 2009, p.88). 

 Durante o inquérito, os editores do Lampião sofreram diversos 

constrangimentos praticados pelas autoridades policiais e, posteriormente, o mesmo 

inquérito passou a revirar a contabilidade do jornal, como uma tentativa de 

demonstrar sua incapacidade de sobreviver como empresa: 

 

Aparentemente, essas pressões se relacionavam a estratégia contida 
num documento do Centro de Informações do Exército, que havia 
sido vazada para a grande imprensa, em que se recomendavam 
medidas de pressão econômica para atingir a imprensa nanica. Esse 
documento fazia menção a existência de uma ‘imprensa gay que se 
dispõe a defender as atitudes homossexuais como atos normais da 
vida humana’ (FACCHINI & SIMOES, 2009, p.88). 

 

 Este inquérito foi encerrado em dezembro de 1979, porém o clima de ameaça 

perdurou com a proposta da prisão cautelar, e em seguida com o episódio das bombas 

jogada contra bancas, em 1980 - atentados realizados por grupos paramilitares 

acompanhados de panfletos contra jornais alternativos e revistas pornográficas 

(FACCHINI & SIMOES, 2009, p.88). 

Mas não foram somente as hegemonias do âmbito público que o Lampião 

desafiou. Em acordo com as perspectivas feministas, criticaram os excessos de poder 

na esfera do privado, onde muitos julgavam não existir opressão. Em entrevista com 

Fernando Gabeira, ex-guerrilheiro e autor do livro “O que é isso, companheiro?”, os 

repórteres indagam Gabeira sobre o pensamento da esquerda ortodoxa e o lugar dos 

movimentos sociais minoritários, onde ele afirma que: 
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[...] a esquerda vê todas as questões em torno da tomada do poder; a 
partir daí ela desenvolve uma tática, uma estratégia; para ela, todas 
as lutas, todo o conjunto de lutas que a afastem da concentração de 
forças nas questões que a conduzem imediatamente à tomada do 
poder são consideradas inoportunas [...] Então, ela coloca sempre 
uma objeção à luta das minorias: 'Nós não somos contra', diz ela; 'só 
achamos que é inoportuna, que, no momento, divide o movimento 
popular e fortalece o adversário' (LAMPIÃO, edição extra n.1, p.19). 

 
 

Essa desvinculação dos movimentos das minorias em relação aos partidos 

políticos expressa claramente que os seus objetivos não eram os mesmos. Para os 

movimentos sociais, não se trata de visar ao poder político ou econômico: "é o fato de 

que um certo poder seja exercido, e que o simples fato de ele ser exercido seja 

insuportável”. Trata-se de lutas imediatas. Em primeiro lugar porque estão ligadas a 

instâncias de poder muito próximas que se exercem diretamente sobre as pessoas. Em 

segundo, “estas lutas imediatas não esperam de um momento futuro, que seria a 

revolução, a libertação, que seria o desaparecimento das classes, a decadência do 

Estado, a solução dos problemas” (FOUCAULT, 2004, p.49-50). Mais do que esperar 

uma milagrosa Revolução (que por sinal, não as inclui), estas pessoas agem. 

Percebemos assim, que o Lampião foi um grande gerador de controvérsias e 

polêmicas desde que surgiu, mas estas polêmicas não se limitavam na publicação de 

seu conteúdo, mas na própria produção deste conteúdo. Dentro da equipe editorial 

existiam disputas de posicionamentos em torno dos rumos que o jornal deveria tomar 

e a respeito das próprias estratégias de organização teórica e prática do movimento 

homossexual. 

 Entre os editores e colaboradores do jornal, uma posição em favor da luta por 

direitos homossexuais não era consenso. João Antônio Mascarenhas defendia, de uma 

forma um tanto isolada, a construção de um movimento por direitos civis mais 

próximo da militância estadunidense pós-Stonewall5, o direcionamento das 

reportagens para a informação e prestação de serviços aos homossexuais, e a 

                                                             
5 Referência a Rebelião de Stonewall. Na noite de 28 de Junho de 1969, o bar gay estadunidense 
Stonewall Inn foi invadido por policiais. Seus clientes, em sua maioria jovens, não brancos, muitas drag 
queens e travestis, reagiram à violência policial e entraram em confronto durante toda a noite. Nos dias 
seguintes os muros da região apareceram com a pichação Gay Power (poder gay), apenas verbalizando 
que a partir de então a postura contra a violência não seria mais o medo e o silêncio, mas o 
enfrentamento e a luta por direitos (TREVISAN, 2007). 
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focalização nos que viviam mais distantes das grandes cidades. Por outro lado, João 

Silvério Trevisan defendia a necessidade de resistir às formas institucionalizadas de 

organização uma vez que elas levariam à “absorção das individualidades e à redução 

de seu potencial subversivo aos desígnios de uma sociedade consumista e autoritária”. 

Para Trevisan, os homossexuais seriam como sujeitos malditos da sociedade devido ao 

caráter transgressor de seu desejo, que se colocava em combate permanente e sem 

soluções contra a “normalidade instituída” e as “promessas de paraíso” (FACCHINI & 

SIMOES, 2009, p.94-95).  

 Devido às críticas deferidas tanto ao regime militar quanto a esquerda 

ortodoxa, o Lampião terminou por ficar sem apoio político e viu sua equipe editorial 

dividir-se entre os que defendiam um movimento social minoritário, os que resistiam a 

estas formas de organização, e os que tentavam restabelecer vínculos com a esquerda. 

 João Antonio Mascarenhas acabou por deixar o jornal ainda no primeiro ano, já 

que este não correspondeu as suas intenções de fomentar um movimento organizado. 

Como ele próprio afirma: 

 

No que se refere ao movimento homossexual, houve o seguinte... 
quem tinha vontade daquele movimento era eu. O João Silvério 
Trevisan era o único que tinha alguma noção além de mim. Ele havia 
morado nos Estados Unidos. O Trevisan possuía ideia do Gay 
Liberation... que é uma atitude filosófica de contestação plena, 
completa e radical. Algo um pouco diferente da minha posição... [...] 
Os outros nunca tinham ouvido falar em movimento, nem o 
Aguinaldo... o Darcy também não. [...] Desde o inicio já vi que o 
jornal nunca seria um órgão do movimento... por causa do papel 
predominante do Aguinaldo. Ele não sabia nada sobre os assuntos, 
nem se importava com isso. Mesmo assim, achei que devia 
prestigiar o Lampião, pois parecia-me que era melhor ter este jornal 
do que não ter nada. [...] Imaginava que o Lampião podia agir como 
um catalisador... o que acabou acontecendo! Os grupos começaram 
a surgir. Porem, sob orientação do Aguinaldo, o jornal cada vez mais 
se afastava da minha ideia. Então achei melhor dar minha cota ao 
Francisco Bittencourt (SILVA, 1998, p.265-286 apud FACCHINI, 2005, 
p.111). 

 

Ainda no final de 1978, a partir das mobilizações trazidas pelo jornal, surge o 

primeiro grupo organizado de defesa dos interesses dos homossexuais, o Somos – 

Grupo de afirmação homossexual (PASSAMANI, 2009, p.136). O Somos surge como 
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grupo articulação política e inaugura o movimento homossexual brasileiro e com isso 

diversos outros grupos começam a se organizar. 

 No entanto, além dos desentendimentos internos, o jornal passou a sofrer com 

os “inquéritos públicos, e a repressão paramilitar, a instabilidade econômica, e com a 

instalação da ordem democrática, a perda de sua função enquanto órgão de 

resistência”. 

 A abertura política e o enfraquecimento da ditadura fizeram que as 

reportagens publicadas fossem cada vez menos contestadoras. A autogestão do 

movimento homossexual, bem como o fim da censura foram cruciais para a extinção 

do Lampião. Sem um objetivo claro que justificasse sua continuidade e não 

conseguindo absorver as necessidades do mercado comercial (também não era a 

intenção dos editores) o editorial decide fechar as portas.  

 O Lampião acaba por encerrar suas atividades em junho de 1981, e os grupos 

organizados perdem o mais representativo meio de comunicação através do qual 

faziam circular suas ideias e divulgar suas atividades. De qualquer forma, seria difícil 

imaginar a sobrevida de um jornal que surgiu com a proposta de lugar contra a censura 

após o abrandamento desta. 

Retomando as observações anteriores, concluímos que, de todas as questões 

suscitadas pelo Lampião, a da revolução sexual foi claramente a mais enfática. 

Impregnados do ideário feminista, o jornal não apelou para que a sociedade somente 

respeitasse as práticas homossexuais, mas ao contrário, obrigou-a e repensar as suas 

próprias práticas sexuais, crenças e estilos de vida. E provavelmente é este fato que 

sempre incomodou tanto na questão homossexual. 

De comum acordo com o movimento feminista, o Lampião problematizou os 

limites entre o "público" e "privado", e trouxe para fora do gueto discussões sobre esta 

oposição, denunciando formas discurso que transcendiam o espaço público e 

controlavam as práticas sexuais e os prazeres do corpo. Estas contestações tornaram 

possível repensar espaços privados que normalmente não eram vistos como territórios 

de disputa de forças. Grande parte do mal estar gerado pela questão homossexual e 

feminista é que elas desestabilizam espaços tidos como seguros e imutáveis e 
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demonstram que o abuso de poderes está mais perto que imaginamos e que é 

praticado por cada um de nós. 

Desta forma, fica bastante evidente a importância do papel cumprido pelo 

“Lampião” na mobilização do movimento homossexual e no questionamento das 

muitas estruturas que atuavam na manutenção de poderes. Através desta 

argumentação, apresentamos um pequeno recorte dentro do universo do jornal 

Lampião, mas que já é suficiente para ilustra o comprometimento da linha editorial no 

combate a hegemonia e outros abusos de poder, justificando assim o seu lugar entre a 

imprensa alternativa e subversiva da época, cujo papel de denunciar estas formas de 

poder, incentivando a resistência e a ação foram as principais bandeiras sustentadas. 
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Gênese nacional e iconografia 
 

Verediana Carolina da Silva1 

 
 

 

 

 

 

Em meados do segundo reinado surge a necessidade de se pensar sobre a 

gênese da ideia nacional, com a responsabilidade de suscitar pensamentos e 

sentimentos que caracterizariam a jovem nação brasileira. 

O vasto território, a variedade de costumes e hábitos das diferentes regiões do 

Brasil, bem como dos grupos que as habitavam, emanava possibilidades de vários 

pontos de vista, histórias regionais sobre seus primeiros habitantes e seus 

“descobridores”. Informações descentralizadas, ora deslocadas do contexto da nação, 

exprimindo o que não se pretendia para a antiga colônia portuguesa e promissor 

Império. 

Afinal o que caracteriza uma nação além do idioma, costumes, leis, religião, 

entre outros aspectos, é a ideia de buscar a unidade garantindo sua continuidade. Em 

se tratando do imenso território brasileiro podemos deduzir esforços diretamente 

proporcionais. 

Na busca desta unidade, ligada ao anseio de consolidar o poderio da Coroa, a 

unidade imperial, certa uniformidade cultural e evitando fragmentações, ideias como o 

pertencimento, far-se-á necessária, pois ao se sentir como parte integrante do todo, 

nos identificamos e consequentemente temos a valorização e o cuidado, sentimentos 

necessários no contexto da construção da identidade nacional. 

                                                             
1 Mestranda do PPGHS da Universidade Estadual de Londrina. 
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Nesta construção o Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, o IHGB tem lugar 

de destaque através dos intelectuais que em meio aos estudos, buscas documentais e 

às viagens para pesquisas, com levantamento de dados territoriais e dos povos no 

Brasil, colaboram para delimitar nosso território, conhece-lo geograficamente, relevo, 

fertilidade do solo, hidrografia, fauna e flora. Ao mesmo tempo em que eram utilizadas 

para registrar povos e costumes, presentes no interior de nosso amplo território.   

Permitindo aos integrantes dessas expedições produzirem estudos geográficos, 

científicos, sobre história regional, dos indígenas, práticas e costumes característicos 

de cada região visitada, apresentando textos, desenhos e discutindo as temáticas 

abordadas nas sessões do Instituto. 

Seja na literatura, iconografia ou historiografia, para que se possa produzir é 

necessário conhecermos a composição da identidade, partindo desde seus primórdios 

até sua culminância, por isso é interessante meditar na afirmação de Ricupero: 

 

o passado, reconstruído intelectualmente, é, de maneira geral, uma 
importante fonte de legitimação para o poder e a ordem social existente. 
Basicamente seleciona-se entre os acontecimentos e as estruturas do 
passado aquilo que pode dar suporte a uma narrativa que dote de 
significado a experiência da comunidade nacional (2004, p.114) 

 

Ao longo de nossos estudos sobre essa gênese nacional, nos aprofundaremos 

na iconografia produzida neste contexto das produções historiográficas da elite 

cultural ligada ao IHGB, ao mesmo tempo em que atentamos para estudos de autores 

que fornecem elementos norteadores quanto ao trato de nossas fontes e objetos da 

pesquisa. 

Hayden White em seus estudos desperta-nos o pensamento de como o 

historiador escreve, ou deveria escrever, pois a história tem sua acessibilidade por 

meios como a linguagem, o discurso, a escrita, experiências, ou seja, as relações que 

submete o homem em todos os tempos. 

Refletir sobre relações nos remete ainda aos estudos de Foucault sobre as 

relações de poder, que circundam a existência humana. E porque não, como 

historiadores mergulharmos nessas relações para compreender melhor nossos objetos 
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de estudos, como foram produzidos, o contexto dessa produção, bem como o “uso” e 

a finalidade de cada imagem. 

Nos estudos de Michel de Certeau, apresentados em “A escrita da história”, 

dentre outros aspectos seus, traz escritos sobre as instâncias da operação 

historiográfica, o “lugar social”, a prática, a escrita, o paradoxo realidade e discurso, 

dando sentido ao “outro”. O outro que nos inspira e instiga enquanto historiadores. 

Neste contexto inspirador, combatendo fatos singulares, a busca da verdade 

nos documentos oficiais, como fonte, a história historicizante, surge então na França 

com a problematização de fatos sociais, buscando estudar o homem, bem como o 

meio onde está inserido, o movimento da História Nova, inaugurado por Marc Bloch e 

Lucien Febvre como fundadores, em 1929, da Revista Annales d´Histoire Economique 

et Sociale, pertencentes a “Escola dos Annales”. 

 Logo, a preocupação desta Escola com as mentalidades, com a 

interdisciplinaridade, por exemplo, antropologia e psicologia, levaram a abrangência 

dos campos de pesquisa, para objetos tais como: sentimentos, ideias, conceitos, e a 

imaginação que permeiam a história das sociedades. 

Essa historiografia é a base de nossos estudos apresentados neste artigo, que 

trouxe a proposta de novos temas, nos inspirou a essa pesquisa, que visa trabalhar 

além dos textos, utilizando também as imagens.  

As pesquisas utilizando a iconografia como fonte, vêm ganhando um espaço, 

cada vez maior, entre os historiadores da atualidade e ao trabalharmos com a imagem, 

abordamos aspectos mais amplos que apenas valores estéticos, podemos materializar 

costumes, atitudes, características de grupos e da sociedade de forma geral, como 

afirma Hans Belting,(Apud. SCHIMITT, 2002), em seus estudos sobre a história das 

imagens, o autor tem a imagem como um vocábulo mais amplo, e essa amplitude de 

abordagens da imagem se faz presente em nosso trabalho sobre imagens de artistas 

como:  Benedito Calixto, Hércules Florence, Victor Meireles e Pedro Américo. Sem 

deixar de lado a produção historiográfica de intelectuais ligados ao IHGB na construção 

da ideia de gênese nacional brasileira.   

  A nossa hipótese principal é compreender que imagens e textos, produzidos no 

século XIX, principalmente pela elite ligada ao IHGB sobre a égide de D. Pedro II, 
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buscaram construir uma nação, delimitando seu território, demonstrando sua 

organização, sua genealogia, informando acontecimentos nas diferentes regiões do 

Brasil na busca de uma homogeneidade da promissora nação brasileira. 

Peter Burke, ao escrever sua obra Testemunha Ocular (2004), salienta o auxílio 

da imagem na compreensão dos processos históricos e instiga a pesquisa através das 

fontes imagéticas, sejam elas pinturas, fotos, gravuras, para o autor “Imagens como 

textos e testemunhos orais constituem-se numa forma importante de evidência 

histórica. Elas registram atos de testemunha ocular”. (BURKE, 2004, p.17). 

Os testemunhos nesse contexto, além das imagens, são os relatos, as cartas, os 

escritos de forma geral que encontramos publicados na Revista do Instituto Histórico 

Geográfico Brasileiro. Desta forma, o texto funciona de modo imagético pelo seu 

próprio caráter de demonstração, explicação, análise de paisagens, cidades, culturas, 

povos, o que vai inspirar a produção iconográfica, apresentando por sua vez uma ideia 

de Nação. 

  Em se tratando de nosso vasto território, parte da elite, que se reúne na criação 

do IHGB, buscava construir a história nacional, desde a sua “gestação”, garantindo a 

carga genética europeia, símbolo máximo da civilização, discorrendo sobre eventos e a 

geografia de nosso território. Desejavam consolidar a identidade brasileira. 

Neste processo de constituição do que é o nacional, podemos verificar que não 

é exclusivo do Brasil. Hobsbawm aponta a existência “de uma elite cultural 

longamente estabelecida, que possuísse um vernáculo administrativo e literário 

escrito.” (HOBSBAWM, 1990, p.49) na criação da ideia de Estado Nacional em outros 

países. E que não se difere de nossa realidade nacional. 

Como já abordada, a gênese nacional é o objeto desta pesquisa, dada através 

produção historiográfica advinda do IHGB, bem como a iconografia produzida neste 

contexto do século XIX, produzida por intelectuais e levada ao restante da sociedade. 

Onde muitas vezes a imagem adota de certa forma características pedagógicas, uma 

vez que, a imagem deve alcançar até mesmo o iletrado, que sem acesso a cultura 

escrita pode visualizar os aspectos que lhe são apresentados de acordo com os anseios 

e desejos da elite cultural. 
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Ao estabelecermos uma espécie de comparação entre o historiador e o pintor, 

temos um historiador fazendo-se compreender por um arranjo de palavras e uma 

sequência de discursos que formam uma imagem das coisas que quer dizer e 

representam sucessivamente a ação que lhe agrada. Mas o pintor, tendo apenas um 

instante no qual deve tomar a coisa que quer figurar, para representar o que se passou 

naquele exato momento, é necessário, por vezes, que reúna muitos incidentes que 

precederam, afim de tornar compreensível o tema que expõe.( MARIN, p.124, 2001). 

Nossa principal fonte é o “instante figurado pelo pintor” a produção 

iconografica, principalmente em obras de pintores como: Benedito Calixto, Hércules 

Florence, Victor Meireles e Pedro Américo, que, portanto, compreendem o período do 

Segundo Reinado. 

Como fonte secundária, utilizaremos ainda em nossa pesquisa textos das 

Revistas do Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, que relatem viagens pelo 

território nacional, que descreva paisagens e eventos, como um texto-imagem. 

Através de textos como estes, que imagens foram produzidas e muitas vezes 

alcançaram mais visibilidade que o texto propriamente dito, no que diz respeito a 

atingir um maior número de pessoas que pode ter contato com os elementos 

presentes na imagem de maneira mais informal, que através da cultura escrita. 

Assim, sem deixarmos de lado a historiografia do século XIX, imprescindível em 

nossos estudos nos voltaremos para o contexto de sua produção, e sua contribuição 

no surgimento das imagens também produzidas neste período. 

Neste contexto, Marin afirma através de seus estudos: “leia a história e o 

quadro”, pois no “texto do quadro, em sua tela de representação, legível e visível 

comunicam-se, em todos os níveis, num tecido onde a trama, seriam os percursos do 

olhar e onde a corrente, seriam os discursos do quadro” (MARIN, p.139, 2001) 

Percebemos essa legibilidade através destes pintores como Benedito Calixto, 

nascido em Itanhaém em 14 de outubro de 1853, no início de sua juventude mudou-se 

para Brotas, e aos 28 anos realizou a sua primeira exposição em São Paulo.  

Anos depois já na cidade de Santos e, através de um dos seus trabalhos, atraiu 

a atenção do Visconde de Vergueiro, que o encaminhou para estudar na Europa. Já de 

volta ao Brasil em 1884, além da pintura, onde priorizava temas de paisagens rurais, 
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urbanas e praias, bem como cenas históricas e religiosas, trabalhou ainda como 

professor e desenvolveu alguns trabalhos como historiador, morrendo em São Paulo, 

aos 31 dias de maio de 1927. 

A obra de Calixto “O Evangelho das selvas”, datada de 1893, com dimensão de 

59 x 70 cm, integrante do acervo da Pinacoteca do Estado de São Paulo, retrata a 

catequização em meio a vegetação, onde o padre Anchieta com sua Bíblia em uma das 

mãos e um crucifixo na outra, o aponta para a onça que apenas observa, com seu 

corpo já voltado para o outro sentido.  

Outro importante artista é Hércules Florence, nascido em Nice, no dia 29 de 

fevereiro de 1804. Chega ao Rio de Janeiro, em 1824, como tripulante de um navio 

francês. Desde cedo demonstra interesse por desenho, e afirmava “eu aprendi 

[desenho] sem outro mestre senão os modelos que tinha diante dos olhos.” 

(FLORENCE, 2009, p.145), ciências e pelas famosas expedições dos viajantes europeus 

ao Novo Mundo.  

Filho de médico com uma nobre francesa, ao se instalar no Rio emprega-se em 

uma loja e depois em uma livraria, até o dia em que atraído por um anúncio em 

setembro de 1825, parte com a Expedição Langsdorff, como segundo desenhista da 

viagem científica liderada pelo próprio Langsdorff.  

O grupo vai para Santos de navio e segue para a Amazônia pelo interior do país. 

De 1826 a 1829 percorre os atuais Estados de São Paulo, Mato Grosso, Mato Grosso do 

Sul, Rondônia, Amazonas e Pará. Florence realiza uma série de desenhos e aquarelas, 

retratando a fauna, a flora, a paisagem e a população dos locais visitados, juntamente 

com desenhista francês Adrien Taunay, que formam a documentação visual dessa 

expedição que custou a sanidade de Langsdorff e a vida de Taunay que se afogou no 

Rio Guaporé em 1828. 

Minucioso para representar a natureza, o meticuloso artista assinala as 

condições de observação de cada registro feito com a data e local da coleta, 

dimensões do exemplar documentado, as proporções entre o tamanho do referente e 

da referência, se são imagens elaboradas com plantas secas ou animais empalhados 

etc. Sua visão analítica apreende o objeto em seu todo e nos detalhes.  
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Tanto plantas como animais retratados por Florence são mostrados de diversos 

pontos de vista, por dentro e por fora, com ênfase nas características de cada gênero. 

No caso dos retratos etnográficos, apresenta as figuras de frente e perfil, esforçando-

se em reproduzir suas particularidades ao mesmo tempo em que procura individualizar 

as fisionomias e afirmar a diversidade, sem recorrer a padronizações.  

Nas paisagens, além da topografia de cada região, interessa-se em registrar a 

luminosidade do céu e das nuvens, que foram objeto de um longo estudo realizado 

pelo pintor ilustrando todos os gêneros, desde as nuvens com forma de carneirinhos 

até aquelas carregadas de chuva. 

O manuscrito intitulado Esboço da Viagem de Langsdorff ao interior do Brasil 

desde Setembro de 1825 até Março de 1829 é traduzido e publicado por Alfredo 

D´Escragnolle Taunay, com o consentimento do autor, entre 1875 e 1876, na Revista 

do Instituto Histórico Geográfico Brasileiro (RIHGB,Tomo XXXVIII Parte I e II, 1875). 

Somente em 1849, Florence retoma suas anotações e começa a escrever o 

diário completo sobre a viagem científica. Esse diário, atualmente em posse de seus 

descendentes, foi publicado em 1977 sob o título Viagem Fluvial do Tietê ao Amazonas 

pelas Províncias Brasileiras de São Paulo, Mato Grosso e Grão-Pará (1825-1829). 

Após os términos dos trabalhos na expedição como desenhista, se instala em 

São Carlos, atual Campinas, São Paulo, onde constitui família e torna-se fazendeiro, 

mas sem deixar a arte e as questões científicas de lado. Continua registrando a 

paisagem e as transformações pelas quais passa a região no decorrer do século XIX.  

Documenta o incremento da lavoura de cana-de-açúcar e café, o trabalho 

escravo nos engenhos, as queimadas e derrubada das matas para plantio e, em menor 

número até a capital paulista.  

A obra de Florence que integra nossos estudos é o “Engenho da Cachoeira. 

Corte da cana-de-açúcar” de 1848, com a dimensão de 23,4 x 37,9 cm, uma aquarela 

que reproduz um canavial em 1848, trazendo o trabalho escravo nas plantações, 

retratando ao fundo certa domesticação da natureza com os espaços bem definidos, 

entre o que já estava plantado, de onde se estava plantando e por fim o local em que 

ainda se preparava a terra. O desenho mostra ainda as condições de vida dos escravos 

negros brasileiros. Pertence ao acervo da Pinacoteca do Estado de São Paulo. 
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Florence encarou a arte como uma forma de ciência para contribuir com a 

humanidade. E desempenhou outras profissões para prover o sustento de sua família e 

seus vinte filhos, trabalhou como caixeiro, dono de loja de tecidos, tipógrafo e ainda é 

precursor no campo dos processos químicos de reprodução de imagens.  

Em busca de simplificação da reprodução de imagens, desenvolve diferentes 

procedimentos dos comuns na época (como a litografia e a xilogravura) e inventa, em 

1830, o que chama de poligrafia (impressão em cores semelhante ao atual 

mimeógrafo) e em 1832, começa a investigar as possibilidades de fixação da imagem 

utilizando nitrato de prata e câmera escura com a ajuda do boticário Joaquim Correa 

de Mello, que realiza experiências fotoquímicas dando origem a imagens batizadas de 

fotografia em 1833, onde produz cópias fotográficas de desenhos em Campinas. 

Ainda que não tenha sido reconhecido como inventor da fotografia e da 

poligrafia, pois no mesmo período na França Joseph Nicéphore Niépce e Louis Jacques 

Mandé Daguerre, e na Inglaterra William Henry Fox Talbot desenvolviam o mesmo 

processo. 

 Em 1877 é declarado membro correspondente do Instituto Histórico e é 

reconhecido como um dos pioneiros da iconografia paulista, pois é de Florence alguns 

poucos desenhos do interior da antiga Igreja da Sé de São Paulo. 

Além de artista, dono do primeiro jornal que Campinas Florence, é conhecido 

por suas muitas invenções. Faleceu na cidade de Campinas, aos 27 dias de março de 

1879. 

Observaremos ainda as imagens advindas das pinceladas de Victor Meirelles, 

pintor, desenhista e professor, nasceu em Nossa Senhora do Desterro, atual 

Florianópolis, em 1832. Filho de um casal de comerciantes portugueses, teve uma 

infância simples, porém seus pais não hesitaram em custear cursos de 

aperfeiçoamento da sua grande paixão, o desenho. 

Começou realizando desenhos das paisagens da cidade. Frequentou a 

Academia Imperial de Belas Artes, no Rio de Janeiro, e aos vinte anos, conquistou um 

prêmio especial, uma viagem à Europa. Viveu cerca de oito anos entre a Itália e a 

França, de 1853 a 1861, e na Escola Superior de Belas Artes de Paris. Durante o 
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período na capital francesa, Meirelles trocou correspondências com seu mentor, 

Manuel de Araújo Porto Alegre, que o incentivou em diversos projetos.  

De volta ao Brasil, tornou-se professor de pintura histórica na Academia 

Imperial de Belas Artes. Autor de quadros históricos, retratos e panoramas, Victor 

Meirelles deixou um extraordinário acervo, minuciosos esboços, estudos em papel e 

óleos sobre tela. Precursor na utilização da arte como fator educativo, saudado pelo 

Império, pela crítica conservadora, e negado pelos adeptos da arte moderna, o artista 

teve seu trabalho marcado por não ter assimilado as novas tendências do século XIX.  

A tela deste pintor inicialmente analisada é a imagem da “Primeira Missa 

realizada no Brasil” (1860), é a obra mais conhecida de Victor Meirelles, retrata a 

primeira missa celebrada pelo frade Henrique de Coimbra no domingo, dia 26 de abril 

de 1500, descrita por Pero Vaz de Caminha na carta para D. Manoel I. 

Essa pintura foi realizada quando estava na França, estudando na Escola 

Superior de Belas Artes de Paris e trabalhava sob a orientação de Andrea Gastaldi. O 

óleo sobre tela foi a primeira obra de um brasileiro aceita para exposição em um Salão 

Francês, em 1861. A obra ficou aberta à visitação na Exposição Geral de Belas Artes de 

1862, na Academia Imperial e quatorze anos depois, representa o Brasil na Exposição 

Universal da Filadélfia, em 1876.  

Nos mais de cem anos seguintes, o quadro não saiu do Rio de Janeiro, onde 

primeiro fez parte do Acervo da Escola Nacional de Belas Artes, e em 1937 foi 

transferido para a Coleção do Museu Nacional de Belas Artes - MNBA. Essa obra de 

grandes dimensões tem 2,70 x 3,57 metros sem o conjunto das molduras, pois 

montado chega a atingir 3,35 metros de altura por 4,22 de comprimento.  

A concepção do quadro iniciou em 1859, quando Victor recebeu uma 

correspondência de Manuel de Araújo Porto Alegre. Na carta, ele solicitava que, para o 

próximo projeto, o aluno estudasse temas ligados ao sentimento de brasilidade e lesse 

a carta de Caminha para o rei de Portugal.  

O resultado foi uma bela obra que abrange preceitos acadêmicos, unindo fato 

histórico com figuras humanas e paisagem, impregnado de cores e formas épicas, além 

do grande crucifixo, os europeus figurados logo aos seus pés e ao redor, muitos 

indígenas observando a missa em meio ao verde da natureza da Terra de Vera Cruz. 
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Outras obras importantes do artista são: Batalha de Riachuelo, Moema e Batalha dos 

Guararapes. Victor Meirelles faleceu no Rio de Janeiro em 22 de fevereiro de 1903.  

E por fim, temos a obra de Pedro Américo, nascido na Paraíba em 29 de abril de 

1843, de família simples e ligada as artes, com a tela que figura um importante 

acontecimento nacional através da obra “Grito do Ipiranga” de 1888, que encanta por 

sua magnitude com 7,60 x 4,15 m aproximadamente, essa grande obra exposta até a 

atualidade no Museu Paulista, retrata o momento do grito do Ipiranga ocorrido em 

1822, porém a obra é feita no período efervesceste, as vésperas da abolição da 

escravatura e proclamação da República (1889). 

Essa imagem, dentre as apresentadas em nossos estudos, acreditamos ser a 

mais conhecida, pois é muito comum nos depararmos com a mesma nos livros 

didáticos, figurando o importante momento da declaração da independência, de uma 

forma heroica, em grande estilo e suntuosa. As pinceladas de Pedro Américo em prol 

da construção da ideia nacional do Brasil. 

 O importante pintor, poeta, violinista, romancista e político foi deputado por 

Pernambuco, esposo de Carlota, filha de seu mentor Araújo Porto Alegre, tem dentre o 

rol de suas várias obras o “Tiradentes esquartejado”, “Honra e Pátria” e “Paz e 

Concórdia” que foi seu último trabalho. Morre em Florença na Itália em 07 de outubro 

de 1905. 

Assim essas imagens analisadas, feitas no período de nossos estudos retratam 

aspectos importantes no processo de gênese e consolidação da antiga colônia e 

aspirante nação brasileira.  

Marin em seus estudos ainda nos chama atenção, para que o instante de “olhar 

um quadro não é perceber um objeto. Não é tão simplesmente ver.” (MARIN, p.126, 

2001). E além do olhar que apenas vê, temos a proposição de nossa pesquisa, que vai 

além desse simples olhar, se propõe ver a imagem com atenção, decifrando a “trama 

deste tecido”. 
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Nos últimos anos, principalmente com a chegada da comemoração do 

centenário, que ocorreu em 2011, instalou-se entre os líderes da Igreja Evangélica 

Assembléia de Deus do Brasil um grande questionamento. Afinal, o movimento 

pentecostal asssembleiano no Brasil, nos seus primeiros anos de existência até sua 

consolidação no campo religioso brasileiro na década de 1950, foi influenciado ou 

sofreu influências das igrejas, dos líderes e dos movimentos do país escandinavo da 

Suécia, terra natal dos missionários pioneiros Gunnar Vingren e Daniel Berg, ou dos 

EUA, berço dos movimentos de avivamento e país habitado pelos mesmo missionários 

pioneiros? Essa dúvida, embates e questionamentos permeou todo o processo de 

“construção histórica” pretendido pelos próprios líderes da denominação. Ademais 

esses embates atingiram pesquisas e análises “acadêmicas”, as quais tentaram de 

alguma forma “comprovar”, uma palavra um tanto perigosa para o fazer 

historiográfico, quais os movimentos, líderes e igrejas influenciadores do movimento 

assembleiano no Brasil de 1911 à 1930. Dessa forma, pretendemos analisar em que 

momentos, situações e fases a influências sueca e norte-americanas foram mais 

visíveis durante o processo de formação da denominação. Além disso, não 

                                                             
1
 Mestrando em História Social pela Universidade Estadual de Londrina, sob orientação do Prof. Dr. 

Alfredo dos Santos Oliva. 
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pretendemos findar as incertezas político-históricas dos líderes da AD. Dessa forma, 

tendo como foco os momentos e personagens influenciadores através de fontes da 

própria denominação, poderemos apresentar uma análise interessante que aponta 

para outras questões que surgiram pós década de 1950, principalmente no que tange 

ao processo formador estrutural e doutrinário. 

 Gunnar Vingren e Daniel Berg, os missionários pioneiros suecos viveram em 

dois contextos doutrinários e religiosos distintos antes de aportarem em solo brasileiro 

e iniciarem a propagação do avivamento pentecostal no Brasil em 1911. Ambos 

nasceram e viveram por muitos anos na Suécia, país escandinavo de tradições rígidas, 

tendo a Igreja Luterana como a religião oficial do Estado, impondo os posicionamentos 

doutrinários a toda população e expondo todas as outras manifestações religiosas, 

inclusive protestantes, como hereges. Gunnar Vingren vi contextos doutrinários e 

religiosos, desde a infância nas cidades remotas da Suécia até a juventude e idade 

adulta nos Estados Unidos da América. Segundo os documentos oficiais sobre a 

História da Assembléia de Deus no Brasil, observa-se que estes contextos, os quais 

influenciaram muito os missionários, foram determinantes para a construção e 

legitimação da comunidade pentecostal em solos brasileiros. Embora alguns 

sociólogos, como Paul Freston, a considerem uma igreja puramente brasileira, 

devemos recordar que seus fundadores são estrangeiros e durante aproximadamente 

30 ou 40 anos, esta denominação religiosa era influenciada maciçamente por preceitos 

e condutas dos missionários suecos que adentravam em solo brasileiro para trabalhar 

nas comunidades. Há também a influência de doutrinas que irradiavam do solo norte-

americano através das Assembléias de Deus nos EUA que desde 1914 atua em solo 

norte-americano, embora não houvesse nenhuma ligação institucional entre as 

Assembléias de Deus dos EUA e do Brasil. Diante destas observações, se faz necessário 

a compreensão da dimensão destes contextos de experiências vivenciadas por Gunnar 

Vingren e Daniel Berg tanto em território escandinavo, como no Novo Mundo, para 

assim analisarmos as influências sofridas pelo movimento assembleiano no Brasil. 

 Gunnar Vingren durante sua infância foi dedicado aos pais e a Deus. Além de 

ajudar o pai nos serviços de jardinagem, também procurou segui-lo na sua jornada 

espiritual. O pai de Vingren era professor de Escola Dominical na Igreja Batista que 
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freqüentavam e logo que cresceu Gunnar veio a substituí-lo no ensinamento das 

Escrituras Sagradas em sua igreja. Contudo, a situação religiosa na Suécia não era fácil. 

Embora lecionasse na igreja, a denominação Batista era muito perseguida pela igreja 

oficial do Estado, a Igreja de confissão Luterana. A igreja luterana, historicamente uma 

igreja conservadora, considerava o movimento batista na Suécia uma expressão 

religiosa dissidente e que menosprezava as leis de Deus contidas nas Escrituras. O 

movimento batista na Suécia era considerado liberal em relação à doutrina luterana 

porque acreditava em preceitos contrários a determinação da igreja estatal. Daniel 

Berg, que também vivenciou experiências espirituais na Suécia, sempre trabalhou 

ajudando seu pai e sua mãe, os quais não foram desde o início batistas e se 

converteram após alguns anos.  Diante das dificuldades econômicas e sociais que 

assolavam a nação escandinava no final do século XIX, muitos jovens suecos imigraram 

para a América, especificamente para os EUA, em busca de oportunidades de emprego 

e melhores condições de vida. Os EUA era um país em ascensão, assim a “terra das 

oportunidades”, a “terra dos sonhos”, a “terra da liberdade”, atraia milhares de 

imigrantes jovens que se tornavam mão-de-obra para a nascente e crescente indústria 

norte-americana. Não foi diferente para os jovens suecos Gunnar Vingren e Daniel 

Berg. 

 Neste novo país, Vingren e Berg participaram da Igreja Batista Sueca, difundida 

entre os imigrantes suecos nos EUA. Nestas comunidades vivenciaram experiências e 

foram influenciados por doutrinas que culminaram para vinda ao Sul do continente 

americano. Daniel Berg desde o início buscou uma nova vida financeira nos EUA. 

Quando partiu da Suécia para os EUA, com apenas 17 anos, Berg buscou uma nova 

alternativa para não ser atingido pela crise econômica que assolava seu país. Apesar 

desta intenção, Daniel sempre esteve participando de cultos batistas na América, 

principalmente de igrejas batistas suecas, devido ao grande número de imigrantes 

suecos que aportaram nos EUA.  Entretanto, Berg não havia manifestado o interesse 

de ser um missionário ou pregador. Quando voltou à Suécia para rever seus pais ouviu 

sobre um amigo que pregava algo novo: o batismo com o Espírito Santo. Após 

vivenciar tal experiência foi para os EUA, convicto em dedicar sua vida totalmente a 

Deus. Quando em uma conferência evangélica pentecostal em Chicago, conheceu 
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Gunnar Vingren e se tornaram amigos. A partir daquele momento começaram a 

compartilhar desejos quanto a missões. 

 O jovem Gunnar Vingren foi para os EUA com o intuito de buscar uma nova 

vida, pois como mesmo disse, havia sido atingido pela “febre dos Estados Unidos”. Na 

Suécia, Vingren já havia demonstrado um grande interesse por ser missionário e 

durante alguns meses trabalhou em diversos vilarejos na Suécia com vista a propagar 

seus ideais religiosos. Após um ano trabalhando em alguns setores industriais na 

região de Kansas City, nos EUA, em 1904 foi para Chicago estudar no seminário 

teológico batista dos suecos. Neste local chegou a ser cogitado seu envio para a Índia 

como missionário pela Convenção Geral dos Batistas Americanos, mas Vingren não 

aceitou tal proposta. Em 1909 Vingren, que não havia experienciado o batismo com o 

Espírito Santo, resolveu participar de uma Conferência Pentecostal na Primeira Igreja 

Batista Sueca e neste local, além de experimentar do batismo, também conheceu 

Daniel Berg. Embora tenha aprendido muito no seminário teológico, Vingren não se 

satisfazia somente com a pregação bíblica. Dessa forma iniciou em comunidades onde 

foi pastor a propagação da doutrina do batismo no Espírito Santo. Em algumas foi 

considerado dissidente e herético, mas em outras foi aceito.  

 A região de Chicago, nos EUA, foi uma das cidades que se destacaram e se 

projetaram no movimento pentecostal que atingia aquela nação. Desde as influências 

do metodismo wesleyano2, o surgimento do movimento holiness3, das experiências 

destacadas na escola bíblica fundada por Charles Parham4 e do avivamento da Rua 

                                                             
2John Wesley, foi um ministro anglicano, que rompeu com os preceitos desta instituição eclesiástica, 
pois afirmou ter experimentado uma nova vida com Cristo. Após sua morte se difundiu a Igreja 
Metodista, que tem como precursora a figura de Wesley, que enfatizou o estudo metódico da Bíblia e da 
relação pessoal entre o indivíduo e Deus. 
3
 Movimento de busca pelo batismo com o Espírito Santo, surgidos nos EUA em meados do século XIX. 

4
 Fundador do Lar das Curas de Betel 1898 e do Colégio Bíblico de Betel em 1900 na cidade de Topeka, 

no estado de Kansas nos EUA. Charles Parham aprofundou-se no estudo sobre a experiência do batismo 
com o Espírito Santo e após estudos e discussões com os alunos, chegou-se a conclusão de que o orar 
em línguas estranhas(glossolalia) seria uma manifestação evidente do batismo com o Espírito Santo. 
Durante uma vigília em 1901, neste Colégio Bíblico, uma aluna chamada Agnes N. Ozman, que havia 
pedido a imposição de mãos dos pastores falou em línguas estranhas. Muitos creditam ser este o início 
do pentecostalismo nos EUA, mas seria um grande equívoco, pois segundo Leonildo Campos tal 
movimento adquiriu influências do metodismo wesleyano ainda no século XIX.(CAMPOS, Leonildo S. As 
origens norte-americanas do pentecostalismo brasileiro: observações sobre uma relação ainda pouco 
avaliada. REVISTA USP, São Paulo, n.67, p. 100-115, setembro/novembro 2005). 
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Azusa com Willian J. Seymour5, o movimento pentecostal atingia várias regiões dos 

EUA e como mencionamos Chicago foi um dos centros irradiadores. O movimento 

pentecostal em Chicago que influenciou diretamente a vida de Vingren e Berg foi o 

liderado por Willian H. Durhan, pastor do North Avenue Mission6. 

 Na cidade de South Bend, Vingren e Berg estavam na casa do irmão Olaf Adolf 

Ulldin, este lhes transmitiu uma revelação de Deus que deveriam ir a um local 

chamado Pará.  Após a “revelação da vontade divina”, os missionários suecos vieram 

ao Brasil, aportando em Belém, nos estado do Pará, em 1911. Iniciaram a propagação 

da “verdadeira” mensagem de Deus,a saber o batismo com o Espírito Santo, para a 

população beleense e cidades vizinhas. Rapidamente o movimento religioso 

propagado pelos missionários Vingren e Berg cresceu. Novos adeptos eram 

incorporados as práticas pregadas e anunciadas pelos missionários. Após a dissidência 

com a Igreja Batista de Belém, os missionários, acompanhados com um grupo, 

iniciaram através da colportagem e cultos, a expansão do movimento. Este 

crescimento verificado, inclusive para outros estados do eixo Norte-Nordeste, 

apontava para a formação de uma nova igreja no Brasil. Embora o crescimento deste 

movimento aconteceu de forma aleatória, ou seja, sem uma direção especificada pelos 

missionários suecos, as influências do movimento pentecostal norte-americano já 

poderia ser verificado pelo nome do movimento assumido pelos missionários.  

 Lembremo-nos que até 1918 estas reuniões estavam ainda sob o nome de 

Missão da Fé Apostólica, o qual era o movimento pentecostal negro nos EUA, 

destacando-se a figura de William Seymour, filho de escravos e pastor da igreja da Rua 

Azuza, em Los Angeles, onde aconteceu um grande avivamento pentecostal em 1906. 

Este movimento liderado por Seymour, foi notícia em jornais da época, devido as 

manifestações acontecidas nos cultos promovidos. Esta notícia se espalhou em todo 

território norte-americano, influenciando dentre muitos líderes Willian Durham, pastor 

do North Avenue Mission, localizada em Chicago, o qual influenciou os missionários 

                                                             
5Pastor negro, filhos de escravos que iniciou um movimento de avivamento, em 1906, na Rua Azusa em 
Los Angeles. Seymour foi influenciado pelos estudos de Parham, que havia iniciado uma escola bíblica 
em Houston, Texas. Seymour recebeu aqueles ensinamentos e pregou em Los Angeles em uma Igreja 
denominada Missão de Fé Apostólica na Rua Azusa.  
6Willian Durhan irradiou e pregou sobre o batismo com o Espírito Santo na região de Chicago, 
influenciando diretamente Gunnar Vingren e Daniel Berg, que fundariam as Assembléias de Deus no 
Brasil e Louis Francescon, fundador da Congregação Cristã do Brasil. 
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suecos Vingren e Berg, participantes de suas conferências pentecostais. Durham, 

inclusive, viajou para Los Angeles para freqüentar, durante algumas semanas a 

Apostolic Faith Gospel Mission, igreja de grande maioria negra, onde William J. 

Seymour era pastor. Este movimento conhecido por Durham, certamente ganhou 

destaque em suas conferências, influenciando vários líderes, inclusive Gunnar Vingren 

e Daniel Berg, que adotaram o mesmo nome para o movimento pentecostal iniciado 

em Belém, no Pará, durante seus primeiros anos. 

 O fato é que nos EUA, as diferenças teológicas foram se delineando entre os 

pentecostais brancos e negros, causando grandes embates doutrinários. Desse modo, 

em 2 de julho de 1914 em Hot Springs, no estado de Arkansas, se organizou as 

Assembléias de Deus dos Estados Unidos, ou seja, um grupo de igrejas pentecostais 

brancas se confederaram, esclarecendo de forma direta a não identificação com o 

movimento negro da Missão da Fé Apostólica. Mesmo diante desta dissidência 

ocorrida nos EUA, Gunnar Vingren, Daniel Berg e os membros desta nova 

denominação ainda se intitulavam como Missão da Fé Apostólica: 

 

Naquele tempo escreviam-se muitos artigos contra os crentes, mas 

havia também jornais que nos defendiam. As ondas de discussão iam 

bem altas. Um dia o redator de um jornal de Belém veio à nossa 

igreja para pesquisar o assunto. Porém, para a alegria de todos nós, o 

redator nos defendeu contra os que nos criticavam. Entre outras 

coisas, esse redator escreveu: “Os que pertencem a esta Missão de 

Fé Apostólica [Era o nome da Igreja naquele tempo]7 só permitem 

manifestações do Espírito Santo. Não têm nenhum contato com os 

espíritos de falecidos!”.(VINGREN, 2007, p.65) 

 

 Embora não mantivessem nenhum vínculo com as Assembléias norte-

americanas, o fato é que este nome já fazia parte do cotidiano dos membros da até 

então Missão da Fé Apostólica no Brasil. Segundo os relatos oficiais, muitos 

missionários estrangeiros, principalmente suecos, mas que vinham dos EUA, 

desembarcaram no Brasil nos anos de 1914, 1915 e 1916. Portanto, o nome 

Assembléia de Deus não era desconhecido de Gunnar Vingren e dos membros 

                                                             
7
Esse parêntese explicativo foi incluído provavelmente pelos redatores do livro, para deixar bem claro 

este momento singular na história das Assembléia de Deus do Brasil. 
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brasileiros, pois se comentavam as novidades pentecostais pelo mundo. Além disso, 

Gunnar Vingren em agosto de 1915, segundo seu diário, foi para os EUA e ficou por lá  

por quase seis meses, pregando em diversas igrejas e muito provavelmente algumas 

delas se filiaram ao movimento assembleiano dos EUA um ano antes. Quando 

regressou ao Brasil em 1917, uma jovem sueca, Frida Strandberg, que veio dias antes 

para Brasil e com quem Vingren se casaria meses depois, escreveu uma carta para a 

Suécia, transcrita por Vingren em seu diário, relatando algo interessante em torno do 

nome da igreja: 

 

À noite fomos ao culto. Não moramos na mesma casa onde está a 

igreja. Desde longe ouvimos os cânticos. Já havia escurecido às sete 

horas da noite. O local da igreja é bonito: todo branco, contrastando 

com o verde escuro. Sobe a porta está escrito: “ Assembléia de 

Deus”.(VINGREN, 2007, p.100) 

 

Observa-se que o nome já era dado praticamente como oficial da Igreja, mas 

apenas em 1918 é que Gunnar Vingren e a liderança sentiram a necessidade de 

registrar a igreja: 

 

O ano de 1918 foi de suma importância para a continuação do 

movimento pentecostal no Brasil. O trabalho já contava alguns anos. 

Agora chegar o momento de registrar a Igreja para que ela se 

tornasse pessoa jurídica. Isto aconteceu no dia 11 de janeiro de 1918, 

quando a Igreja foi registrada oficialmente com o nome de 

“Assembléia de Deus”(VINGREN, 2007, p.104) 

 

 Apesar dos relatos oficiais dizerem que não houve qualquer ligação ou 

influência na escolha do nome Assembléia de Deus em relação ao que havia 

acontecido nos EUA, um relato de um dos pioneiros nacionais da Assembléia de Deus 

do Brasil e inclusive um dos que havia saído da Igreja Batista, Manoel Rodrigues, nos 

coloca em dúvida novamente em torno do nome e sua declaração nos faz entender 

que o termo Assembléia de Deus era desconhecido dos membros brasileiros e que 

apenas Gunnar Vingren o conhecia, pois havia ficado durante seis meses nos EUA em 

1915: 
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Estou perfeitamente lembrado da primeira vez que se tocou neste 

assunto. Tínhamos saído de um culto na Vila Coroa. Estávamos na 

parada do bonde na Bernal do Couto, canto com a Santa Casa de 

Misericórdia. O irmão Vingren perguntou-nos que nome, deveria dar-

se à Igreja, explicando que na América do Norte usavam o termo 

Assembléia de Deus ou Igreja Pentecostal. Todos os presentes 

concordaram em que deveria ser “Assembléia de Deus”. Em 11 de 

janeiro de 1918 a denominação foi registrada oficialmente, como 

pessoa jurídica, com o nome de “Assembléia de Deus”(HISTÓRIA DA 

ASSEMBLÉIA DE DEUS EM BELÉM, 1986, p.14-15) 

 

 Outra situação curiosa que pode de alguma maneira apontar para certa 

influência norte-americana no Brasil é em relação a um livro publicado pela Casa 

Publicadora das Assembléias de Deus, “História da Convenção Geral das Assembléias 

de Deus no Brasil”, tendo como subtítulo, “os principais líderes, debates e resoluções 

do órgão que moldou a face do Movimento Pentecostal Brasileiro”. Na Introdução 

deste livro, feita pelo pastor José Wellington Bezerra da Costa, presidente da 

Convenção Geral das Assembléias de Deus do Brail (CGADB) é enfatizado o 

acontecimento em Hot Springs em 1914. 

 

Quando os missionários suecos no Brasil souberam do ocorrido, 

acharam por bem admitir o mesmo nome para a igreja pentecostal 

brasileira, como uma demonstração de sintonia com os irmãos 

pentecostais norte-americanos, já que, oficialmente, o Movimento 

pentecostal nascera nos Estados Unidos, espalhando-se rapidamente 

por todo o mundo.(DANIEL, 2004, p.10) 

 

 Ao afirmar neste relato, que os missionários suecos adotaram o nome já usado 

pelos norte-americanos como uma demonstração de sintonia, podemos levantar a 

hipótese de certa influência, seja em qualquer área, do movimento norte-americano 

com o movimento brasileiro. Essa postura de aproximação com o movimento 

pentecostal branco dos EUA é apresentada através de uma imagem contida no início 

do livro, como um marco do movimento pentecostal mundial e que teria influenciado 

o movimento pentecostal brasileiro iniciado pelos missionários suecos.  
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Embora Vingren tenha visitado os EUA algumas vezes após a fundação das 

Assembléias de Deus no Brasil, percebe-se que as igrejas ou denominações norte-

americanas não participaram ativamente na manutenção e propagação do movimento 

assembleiano no Brasil. Embora, os missionários suecos tenham sido influenciados 

pelas formas de culto das igrejas norte-americanas e talvez certa influência em relação 

ao nome da denominação já estabelecido em solo norte-americano. Ademais, os 

líderes e os movimentos assembleianos dos EUA participarão ativamente como 

colaboradores do já existente movimento assembleiano brasileiro somente no início 

da década de na metade da década de 1930, especificamente em 1936. Obviamente, 

missionários norte-americanos aportaram em terras brasileiras em anos anteriores, 

porém somente na segunda metade da década de 1930 é que  o Departamento de 

Missões das Assembléias de Deus dos EUA decidiu enviar missionários brasileiros.. 

Entretanto, um grande impasse se estabeleceu entre o Departamento de Missões da 

AD dos EUA e a Missão Livre Sueca, missão esta ligada a Igreja Filadélfia de Estocolmo, 

na Suécia. O líder desta missão era Lewi Pethrus, amigo de Daniel Berg, um dos líderes 

do movimento pentecostal na Suécia e figura importante no processo de formação das 

Assembléias de Deus no Brasil.  Essa Missão, ligada a Igreja de Estocolmo, foi sem 

dúvida o grande apoio para a manutenção do movimento pentecostal assembleiano 

nas duas primeiras décadas. A Missão Livre Sueca enviou muitos missionários para 

colaborar com o projeto no Brasil, que ao longo dos anos se destacaram e 

rapidamente se tornaram líderes das Assembléias de Deus do Brasil, juntamente com 
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Vingren e Berg, casos de Samuel Nystrom, Joel Carlson, Nels Julius Nelson, dentre 

outros. Quando da vinda dos missionários dos EUA para o Brasil, os missionários 

suecos os rejeitaram, pois segundo os líderes o Brasil era um campo de evangelização 

já estabelecido pela Missão Livre Sueca. Dessa forma, foi proposto inicialmente pela 

liderança sueca no Brasil que o Departamento de Missões das Assembléias de Deus 

dos EUA, juntamente com sues missionários, iniciassem um campo de evangelização 

em outro país sul-americano como Argentina, Uruguai ou Paraguai. Esse impasse só foi 

resolvido após a vinda de um representante das Assembléias de Deus dos EUA para o 

Brasil analisar as possibilidades existentes. Após algum tempo esse missionário, 

chamado J.P. Kolenda, sugeriu que o movimento assembleiano dos EUA deveria 

colaborar com o projeto assembleiano já existente no Brasil, fundado e apoiado 

inicialmente, nas suas primeiras décadas pela Missão Livre Sueca, ligada a Igreja 

Filadélfia de Estocolmo, sob a liderança de Lewi Pethrus.  

 Podemos observar inicialmente uma grande influência da Igreja Filadélfia de 

Estocolmo com o envio de muitos missionários para colaborar com o movimento no 

Brasil. Entretanto, outro momento da história inicial do movimento assembleiano no 

Brasil reflete o tamanho da influência da Missão Livre Sueca e da Igreja Filadélfia de 

Estocolmo. Esse momento é a participação de Lewi Pethrus na Convenção das 

Assembléias de Deus no Brasil de 1930, realizada em Natal, onde foram reunidos 

grande parte das lideranças sueca e dos obreiros nativos da Igreja em constante 

crescimento. Afinal, o que Pethrus fazia no Brasil? Porque veio a esta Convenção? Qual 

o seu papel em relação à Igreja Assembléia estabelecida no Brasil? Este é um fato de 

destaque na análise, para compreendermos um pouco a situação desta nova igreja no 

Brasil. 

Certamente, a figura de Pethrus é determinante em relação à igreja no Brasil. A 

igreja brasileira passava por alguns problemas, conflitos e obstáculos entre os 

missionários suecos e os obreiros nativos, estes dispostos a reivindicar a liderança de 

algumas igrejas no eixo Norte-Nordeste e maior participação nas decisões da 

denominação. Vingren, temeroso quanto ao futuro da denominação em frente a um 

possível movimento de dissidência, imediatamente toma uma decisão: a de convocar 

pessoalmente Pethrus para a reunião. 
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Conscientes da importância dessa Conferência, chegou-se a 
conclusão de que seria necessário convidar o pastor Lewi Pethrus, da 
Suécia, para estar presente. Ele poderia então dar os conselhos 
necessários, tanto para o trabalho da missão em geral como para os 
missionários[...]O missionário Gunnar Vingren sentiu então a direção 
de Deus de viaja para a Suécia para convidar pessoalmente o irmão 
Lewi Pethrus para essa Conferência[...] No dia seguinte Vingren falou 
com o pastor Lewi Pethrus sobre o assunto. Após várias horas de 
conversação, ele aceitou o convite. Durante um culto, Vingren expôs 
também o assunto aos presbíteros e à diretoria da igreja, e ficou 
decidido que o irmão Pethrus viajaria ao Brasil.(VINGREN 2007, 
p.161-162) 
 

 Note que Vingren comunicou aos presbíteros e à diretoria da igreja, além de 

convidar Pethrus para ir ao Brasil. Normalmente isto se faz quando realmente esta 

igreja tem um vínculo com o lugar mencionado, no caso o Brasil. Após o pedido de 

Vingren para Pethrus e o pedido aos presbíteros e diáconos da igreja, esta decisão da 

viagem de Pethrus ao Brasil foi compartilhada para toda Igreja e ainda foi exposto que 

haviam problemas a serem tratados, como veremos na declaração da lideranças da 

igreja sueca: “Por motivos de algumas dificuldades entre os missionários e os irmãos 

brasileiros sobre a direção do trabalho, e a pedido dos missionários, o irmão Lewi 

Pethrus viajaria ao Brasil de 15 de julho até 15 de outubro”(VINGREN, 2007, p.162-163). 

 Com esta declaração, podemos observar que foi feito o pedido da ida de 

Pethrus em nome de todos os missionários. Portanto, parece-nos que os missionários 

suecos já se preparavam para a proposta dos pastores brasileiros na Convenção de 

Natal e a figura de Pethrus seria um grande trunfo para que, talvez, os brasileiros 

desistissem da idéia de assumir a liderança das regiões Norte- Nordeste. Portanto, 

percebe-se uma dependência da igreja e da liderança sueca para algumas decisões no 

Brasil. O fato é que a reunião aconteceu em Natal e a figura de Lewi Pethrus foi 

essencial para a decisão primordial da Convenção: seriam ou não entregues as igrejas 

do Norte e Nordeste nas mãos dos pastores brasileiros? 

Vejamos uma situação interessante acerca deste assunto. É certo que os 

missionários queriam ter um domínio sobre as igrejas abertas em vários lugares. Tanto 

é que, como dissemos anteriormente, eles tomavam as decisões e só comunicavam os 

pastores brasileiros. Além disso, supervisionavam os trabalhos, principalmente quando 
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estavam nas mãos de pastores brasileiros. Entretanto, a igreja Filadélfia de Estocolmo, 

era uma igreja, livre, congregacional e pentecostal, ou seja seus trabalhos tinham uma 

certa autonomia. O fato é que Lewi Pethrus afirma em um de seus relatos de que os 

missionários suecos estão sendo acusados de institucionalizar uma denominação, 

centralizando o poder em Belém  e especificamente na figura de três missionários: 

 

Durante os últimos anos, temos sido enganados aqui na Suécia com a 
notícia de que os missionários e a missão no Brasil estavam 
organizados numa denominação bastante forte. Quem nos disse isto 
mencionou que a sede da organização estava no Pará, e que no 
princípio consistia somente de três missionários, mas que depois se 
estendeu, dominando a obra em todo o Brasil. Os missionários no 
Brasil estão, quando se trata de assunto de organização, 
inteiramente no mesmo ponto de vista que as igrejas livres da Suécia. 
Todos expuseram a sua perfeita aprovação sobre o pensamento 
bíblico de igrejas locais livres e independentes. É certo que entre as 
quais deve haver colaboração espiritual, mas sem seguir este modelo 
do qual os missionários agora tinham sido acusados de seguir, e até 
de praticar uma organização eclesiástica em nível nacional.(VINGREN, 
2007, p.178) 
 

 De fato, acusar os missionários de institucionalizarem a igreja e terem a 

intenção de uma organização eclesiástica em anos anteriores, é sem dúvida um 

equívoco, até porque, como dissemos anteriormente, a igreja foi crescendo de forma 

aleatória através de pessoas simples que pregavam e propagavam a mensagem 

pentecostal assembleiana. Em contrapartida, afirmar que os missionários suecos 

estavam em sintonia com o modelo eclesiástico da Igreja Filadélfia de Estocolmo e que 

não dominavam de certa maneira o trabalho no Brasil é esconder os relatos oficiais de 

descontentamento por parte dos pastores brasileiros e de preocupação com o domínio 

da missão por parte dos missionários suecos. Desse modo, Lewi Pethrus foi o grande 

interventor na Convenção de 1930 em Natal. Somente uma dúvida permanece 

obscura: Lewi Pethrus apoiou a decisão de entregar a liderança do trabalho no Norte e 

Nordeste por insegurança e por medo de uma dissidência interna ou porque 

realmente era fiel à doutrina de sua igreja na Suécia e queria que o mesmo fosse feito 

feito no Brasil, ou seja, uma igreja livre, congregacional, autônoma, com lideranças 

nacionais? O que podemos afirmar, segundo os relatos desta Convenção, do próprio 

Pethrus é que realmente havia uma liderança e uma influência da igreja da Suécia em 
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relação ao início da Igreja no Brasil, como podemos observar neste relato sobre esta 

decisão na Convenção de 1930, a de entregar o trabalho do Norte e Nordeste na mãos 

dos pastores brasileiros. 

 

O primeiro assunto apresentado foi o trabalho dos missionários no 
Brasil. Nesta oportunidade eu falei sobre se não havia chegado o 
tempo, quando os pastores brasileiros tomariam a seu cargo a inteira 
responsabilidade pelo trabalho na região Norte do Brasil. O trabalho 
no Norte foi fundado Há vinte anos, e ali existem agora muitas e 
grandes igrejas com experimentados pastores e dirigentes, de modo 
que o trabalho poderia ser entregue inteiramente a eles. Os 
missionários poderiam então deixar a Região Norte e seguir para os 
Estados do Sul, onde a obra pentecostal ainda não tinha começado. 
Um trabalho missionário tem de ter como alvo, sempre que possível, 
entregar o trabalho aos obreiros nacionais8. Como resultado disto, 
haveria uma responsabilidade maior entre esses obreiros, e maiores 
possibilidades de ofertas dos próprios brasileiros; e haveria também 
um melhor aproveitamento de pessoal. Além do mais, se a obra 
continuar com está, com o tempo poderiam surgir dificuldades entre 
os obreiros nacionais e os missionários, uma vez que os 
trabalhadores nacionais se sentiriam postos de lado, sem 
possibilidade de tomar a responsabilidade pela direção do trabalho. 
Essas dificuldades, que sempre têm prejudicado muito a obra de 
Deus, podem ser evitadas, se a Missão estiver disposta a tomar as 
medidas necessárias que o caso requerer.(VINGREN, 2007, p.162-
163) 
 

 Vale destacar aqui que para Lewi Pethrus e para a grande maioria dos 

missionários suecos não havia esta noção cartográfica que temos em relação ao Brasil. 

Para Pethrus a região Norte corresponde todo o território que compreende o Norte e 

Nordeste e a respeito da região Sul serve o mesmo critério. Além disso, podemos 

observar neste texto que Pethrus relata a presença dos missionários suecos como a 

Missão, ou seja, vemos mais uma vez a influência da igreja Sueca em relação a Igreja 

que estava se estabelecendo no Brasil. Uma grande prova disto é que Pethrus vai 

responder, sobre o assunto da entrega dos trabalhos do Norte e Nordeste, em nome 

de toda a Missão do Brasil, o que inclui todos os missionários suecos:  

 

                                                             
8Vale lembrar que obreiros e pastores tem conotações semelhantes para os assembleianos e 
principalmente para igrejas de tradição pentecostal. Tanto é que apesar dos líderes da Assembléia 
serem chamado de pastores, nas convenções ou em conversas informais ainda se diz obreiro. 
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De parte da Missão, não consideramos que uma medida como essa 
signifique algum risco, primeiramente porque os missionários 
continuam morando e trabalhando no país, e em segundo lugar 
porque existem as melhores relações possíveis entre os missionários 
que deixam a responsabilidade e os pastores nacionais que se 
responsabilizarão pelas igrejas locais. Além disso, os missionários 
podem também servir para ajudar no caso de surgirem dificuldades 
especiais(...) Antes de este assunto ser tratado, os missionários já 
haviam falado sobre ele e tinham uma proposta preparada para 
apresentar para a Conferência9. Haviam chegado à conclusão de que 
o trabalho nos Estados do Amazonas, Pará, Maranhão, Rio Grande do 
Norte, Paraíba e Pernambuco, onde já havia cerca de 1000 membros 
e 160 igrejas, deveria ser entregue inteiramente aos obreiros 
nacionais. Também foi apresentado pelos missionários que todos os 
templos e locais de reuniões que pertenciam à Missão deveriam ser 
entregues, sem nenhum custo, às respectivas igrejas locais 
brasileiras. Se isto ainda não fora feito, teria de fazer-se, e estar 
terminado até o dia 1º de julho de 1931.(VINGREN, 2007, p.162-163) 
 

 Em todo esse processo pode-se notar a influência do movimento pentecostal 

sueco, na figura de Lewi Pethrus, pastor-sênior da Igreja Filadélfia de Estocolmo, 

mantenedora da Missão Livre Sueca. Embora, possamos notar influências norte-

americanas na formação do movimento pentecostal assembleiano no Brasil, 

principalmente devido a ligação de Vingren com algumas comunidades nos EUA, torna-

se evidente que a Missão Livre Sueca e a Igreja Filadélfia de Estocolmo tiveram uma 

maior influência sobre o movimento pentecostal assembleiano brasileiro em suas duas 

primeiras décadas de fundação. Obviamente que as incógnitas e questionamentos 

sobre esse processo formador do movimento e suas influências continuem. 

Entretanto, essa análise apresenta uma hipótese possível em relação ao campo de 

influências. Assim, parece-nos mais evidente um movimento “made in Sweden” 

estabelecendo-se no Brasil de 1911 à 1930. 
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As novas formas e olhares que vem sendo proposto para o ensino de ensino de 

História trazem reflexões e indagações sobre o que devemos ensinar, quais 

ferramentas e conteúdos priorizar, partindo dos saberes do professor.  

 É preciso ressaltar o novo sentido atribuído à universidade e as profundas 

modificações que tal instituição vem sofrendo desde a entrada do milênio, ou seja, a 

transformação do próprio cenário universitário no que se refere às mudanças políticas, 

sociais e econômicas; o sentido formativo da universidade, a estrutura organizacional e 

a dinâmica de funcionamento destas instituições.  

 A diversidade de enfoques metodológicos que foram sendo construídos 

especialmente nas últimas décadas nos faz pensar que não existe uma metodologia 

única para a pesquisa e para a prática pedagógica do ensino de História.  

 O grande desafio é mostrar que é possível desenvolver uma prática de ensino 

de História rica em conteúdo, priorizando na sala de aula conceitos que são 

imprescindíveis para que o aluno tenha uma formação histórica que o auxilie em sua 

vivência como cidadão.  

 A disciplina de história remonta ao contexto europeu do século XVIII e início do 

XIX, mas é no século XIX que a História passa a ser reconhecida como disciplina 

                                                             
1
 Mestranda no Programa de Pós-Graduação em História Social da Universidade Estadual de Londrina 

com a orientação da professora Drª Ana Heloisa Molina. 
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constituindo seus próprios métodos de investigação, a exemplo das demais disciplinas, 

das chamadas, Ciências Humanas.  

 Estabeleceremos os anos 90 para realizar as reflexões e transformações pelas 

quais a disciplina de história passou. A História é uma disciplina escolar que tem 

relação com a prática social política e cultural, mas que muitas vezes se torna um 

conhecimento enigmático para os alunos. Assim, como outras disciplinas, a História 

passou por mudanças e transformações ao longo do século XX e tem sido foco de 

pesquisas significativas.  

 De acordo com Chervel (1990), a disciplina escolar História, constituída por 

finalidades, conteúdos e mecanismos de exercício e avaliação, não resulta de uma 

transposição automática e imediata dos conteúdos formulados pela História produzida 

no interior da Universidade e das Associações de historiadores.  É uma disciplina 

construída em meio aos jogos de interesses que agem, sobretudo, no interior das 

escolas. Professores, pais de alunos, alunos, representantes sindicais, coordenadores 

pedagógicos que interferem na construção daquilo que chamamos de ensino de 

História e não somente o historiador. Há, portanto, uma cultura escolar que configura 

a disciplina escolar História.  

 Dessa forma, as pesquisas pautadas na escrita da história devem ser estudadas 

a partir de uma variedade de ferramentas teórico metodológicas, como relata Certeau 

em seu livro A Escrita da História, a pesquisa em história se faz em meio a limites, ela 

os reinventa, na medida em que as questões vão sendo colocadas. Cada pesquisa, 

nesse sentido, não é apenas a manifestação de um lugar, mas a sua demarcação e a 

sua problematização. Isso se dá em meio a diálogos. Na medida em que o historiador 

vai tecendo a sua teia, ele o faz trocando idéias e informações com outros saberes, 

com outros sujeitos do pensamento e da ação cultural, e com isso os campos são 

ampliados, os percursos são transformados. 

 Quando o historiador age como tal, ele não só faz funcionar em sua pesquisa e 

em sua escrita as determinações do seu mundo: ele as reinventa, tanto no movimento 

do seu ofício quanto no impacto que provoca quando dá ao público a sua narrativa.  

  A literatura atual revela uma diversidade de conceituação, abordagens, 

pressupostos teóricos e metodológicos na investigação dessa temática. Apesar das 
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diversidades todas elas trazem a preocupação e compreensão de como o 

conhecimento é adquirido e usado pelo professor.  

  O professor deverá se apropriar de variadas ferramentas para estabelecer a 

relação da histórica e das fontes históricas que o auxilie nesse processo, pois em sala 

de aula assume uma função de mediador, estimulando e contextualizando os 

resultados, adaptando-os para a realidade dos alunos, proporcionando um movimento 

de parceria, de trocas de experiências, de afetividade no ato de aprender e 

desenvolver o pensamento crítico reflexivo. 

De acordo com Lana Mara Siman (2004), a construção coletiva dos conceitos 

históricos em sala ocorre a partir da ação mediadora dos professores bem como da 

presença dos objetos mediadores que são valiosos no processo de construção dos 

conceitos históricos, demonstrando assim, os diferentes lugares sociais ocupados pelos 

professores e alunos.  Estes articulam os conhecimentos que estão sendo elaborados 

dando significado ao que está sendo apreendido. O professor deverá partir dos 

conhecimentos prévios dos alunos auxiliando na redefinição das práticas pedagógicas, 

portanto, o conhecimento apresenta-se como uma construção.  

 E é essa relação de mediação entendida como um espaço de relações que 

envolvem professor, aluno e o conhecimento que nos instiga a reflexão sobre como 

esses saberes são manifestados em sala de aula, como esse professor licenciado em 

história elege os caminhos para ministrar suas aulas de história. 

 Entender como e onde o professor se alicerça para pensar o que fazer e como 

fazer para construir sua prática cotidiana, como elabora seus saberes e suas práticas à 

medida que vão efetivando e articulando o conhecimento teórico acadêmico e o 

contexto escolar é um desafio.   

 Outro elemento importante nesse contexto é o currículo, onde está inserido? 

Goodson faz referências ao currículo como um artefato social, com uma história social 

do conhecimento que leva em conta, um só tempo e várias preocupações da teoria 

social: as questões sobre o poder, a legitimidade, as exclusões, (...) as permanências e 

as tradições curriculares, assim como o que representam as inovações, as mudanças e 

a sucessão de reformas contemporâneas. O currículo, para Goodson, 
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(...) tem um significado simbólico e um significado prático, fluxo entre 
aspirações e intenções esboçadas em um currículo escrito, que visa à 
avaliação de um processo. O currículo escrito não passa, segundo ele, 
de um testemunho visível, público e sujeito a mudanças, uma lógica 
que se escolhe para mediante sua retórica, legitimar uma 
escolarização” (Goodson,1998, p.21). 
 

 Dessa forma, o currículo assume diferentes sentidos no contexto da escola, 

porque é vivido, experiênciado, sendo entendido com um lugar de representação 

cultural, portanto, discutir o que ensinar e como ensinar história é pensar sobre o 

currículo que é histórico e temporal que medeia às relações entre a escola o 

conhecimento e a sociedade. O conhecimento histórico assume seu lugar quando o 

aluno aprende e se desenvolve construindo significado em torno do conteúdo do 

currículo escolar. 

 As contribuições de Tardif também nos auxiliam a pensar como esses saberes  

são ressignificados em sala de aula, o autor sinaliza os diferentes saberes em que os 

professores se apóiam em suas atividades profissionais: o saber curricular, proveniente 

dos programas e dos manuais escolares, o saber disciplinar, que constitui o conteúdo 

das matérias ensinadas na escola; o saber da formação profissional, adquirido por 

ocasião da formação inicial ou contínua; o saber experiencial, oriundo da prática da 

profissão, e, ainda, o saber cultural herdado de sua trajetória de vida e de sua pertença 

a uma cultura particular, que eles partilham em maior ou menor grau com os alunos. 

(TARDIF, p. 297, 2002) 

Formar professor de História significa proporcionar ao profissional as 

condições reais para produzir conhecimentos, dialogar com as diferentes fontes e 

saberes construídos para ir além das práticas pedagógicas, materiais didáticos e guias 

curriculares que, muitas vezes, aprisionam o professor impedindo a reflexão e a 

construção de “novas formas de ensinar”, possuir instrumentos de reelaboração das 

teorias e dos métodos apreendidos, apropriando-se da sua atividade docente por meio 

da teoria e prática. 
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FORMAÇÃO DOCENTE E SABERES 

 

 A categoria saber docente é utilizado por pesquisadores que buscam investigar 

e compreender a ação docente, tendo como foco suas relações com os saberes que 

dominam para ensinar e aqueles que ensinam expressos muitas vezes como saberes 

práticos e que são considerados fundamentais para a configuração de uma identidade 

e de competências profissionais. 

 Questões como: A metodologia utilizada está adequada à realidade? O que o 

professores esperam desses cursos de formação de ensino de História? Porque muitas 

vezes a aplicabilidade do que foi discutido não é posto em prática? De acordo com 

Mizukami (1986), embora seja difícil de explicar, parece que aquilo que o professor 

aprendeu nos cursos de formação permanece externo a ele, como se nada tivesse a 

ver com a sua prática pedagógica e seu posicionamento educacional.  

 Sendo assim, os docentes precisam conhecer a disciplina e saber transformá-la 

em conteúdo atrativo para os educandos, infelizmente não é só conhecer o conteúdo 

para dar aulas de história, o exercício da docência consiste no domínio, diálogo e 

produção de um conjunto de saberes e valores por meio de processos educativos 

desenvolvidos no interior do sistema escolar, pois em sala de aula assume uma função 

de mediador, estimulando e contextualizando os resultados, adaptando-os para a 

realidade dos alunos, proporcionando um movimento de parceria, de trocas de 

experiências, de afetividade no ato de aprender.  

 Ser professor, assim como ser aluno, implica em uma relação de cumplicidade 

no que se refere ao compromisso de buscar informações a respeito do conteúdo a ser 

ensinado, entender seu espaço e o momento de como realizar e aperfeiçoar seus 

saberes e práticas, em sala de aula. 

 As diferentes contribuições, o permanente questionamento teórico 

metodológico existente na construção da teoria do conhecimento e da história deve 

ser pensado quando se questiona o que é ensinar história na atualidade? Não a 

metodologia, mas a reflexão sobre as diferentes abordagens, objetivos e 

problemáticas colocadas pela historiografia para a construção de procedimentos 

metodológicos. 
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 No ensino de História esses questionamentos evidenciam-se nas diferentes 

organizações teóricas e procedimentos metodológicos, como o professor trabalha com 

o tempo passado e tem como matéria-prima uma gama de temas e contradições a 

serem exploradas e explicadas para que o tempo presente tenha significado, alguns 

temas abordados pela disciplina, (...) concorrem para uma visão da História como 

provedora de lições do passado a serem apreendidas pelo presente (AMEIDA, 2011 

p.37). 

 A falta de diálogo entre a pesquisa historiográfica e o ensino de história traz 

lacunas na maneira de se pensar como se dá o processo do conhecimento em sala de 

aula. Nesse contexto, um dos problemas freqüentes é a produção do conhecimento 

histórico, já que o conteúdo trabalhado aparece como produzido pelo autor do livro 

didático, a produção histórica e as fontes ficam invisíveis, dessa maneira, como o 

professor ressignifica esses saberes produzidos, como são utilizadas as diferentes 

fontes históricas e seus procedimentos com documentos de diferentes tipos 

estimulando o uso de diferentes linguagens e olhares. 

 De acordo com FONSECA (2006), os saberes dos professores de História, são 

constituídos pelos saberes históricos e historiográficos, os saberes curriculares, os 

saberes didático-pedagógicos advindos das ciências da educação, os saberes sociais, os 

saberes oriundos das múltiplas linguagens e os saberes experiências, ou seja, aqueles 

adquiridos, construídos no cotidiano da sala de aula, na escola, na vida.  

     SCHÖN (2000) argumenta que a racionalidade técnica objetiva resolver os 

problemas da prática por meio da aplicação de teorias geradas pela investigação 

acadêmica, mas que tal processo revela-se inadequado quando nós, professores, 

vivemos situações de incerteza no desempenho de nossas atividades. Essa práxis é 

uma atividade complexa e pauta-se na superação das habilidades técnicas, do 

conhecimento da área de História. Pimenta e Anastasiou (2002), afirmam que embora 

os professores possuam experiências significativas de estudo em sua área do 

conhecimento, desconhecem o processo científico de ensino e aprendizagem.  

 SHULMAN (2004), explica que o professor tem responsabilidades especiais em 

relação ao conhecimento do conteúdo, servindo como fonte primária do 
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entendimento do aluno com a relação à disciplina ministrada. Isso significa que o 

modo pelo qual esse  

entendimento é comunicado leva ao educando o que é essencial sobre um assunto e o 

que é periférico. Ao enfrentar a diversidade dos alunos, o professor deve ter a 

flexibilidade e a compreensão multifacetada, adequada para conceber explicações 

alternativas dos mesmos conceitos e princípios.  

 As contribuições desse autor são interessantes por abordar a questão do 

conhecimento que o professore têm dos conteúdos de ensino e do modo como estes 

conteúdos se transformam no ensino. Ele afirma que a atual separação entre 

conteúdos de ensino e conteúdos pedagógicos é um desenvolvimento recente na área 

da educação, e que tem levado docentes e pesquisadores a valorizar em seus 

trabalhos muito mais os aspectos de ordem psicológica e/ou metodológica, deixando 

de lado a relação orgânica com o conhecimento de referência e que é a fonte de 

exemplos, explicações e formas de lidar com os erros e mal entendidos dos alunos. 

Propõe investigar o que os professores sabem sobre os conteúdos de ensino, onde e 

quando adquiriram os conteúdos, como e por que se transformam no período de 

formação e como são utilizados na sala de aula. 

 As diferentes áreas de conhecimento, os modos de discutir a estrutura de 

conhecimento são diferentes, o conhecimento do conteúdo refere-se à quantidade e 

organização de conhecimento que o professor possui. Para conhecer os conteúdos é 

preciso ir além do conhecimento dos fatos e conceitos de um determinado domínio, 

sendo necessário compreender a estrutura da matéria utilizando, as categorias 

estrutura substantivo e estrutura sintática. 

 O conhecimento pedagógico dos conteúdos é um segundo tipo de 

conhecimento de conteúdo, que vai além do conhecimento da matéria do assunto por 

si mesma para a dimensão do conhecimento da matéria do assunto para ensinar. Inclui 

as formas mais comuns de representação das idéias, as analogias mais poderosas, as 

ilustrações, os exemplos, explicações e demonstrações, ou seja, os modos de 

representar e formular o assunto de forma a torná-lo compreensível para os outros. Já 

o conhecimento curricular é o conhecimento sobre o currículo, “é o conjunto de 

programas elaborados para o  ensino de assuntos específicos e tópicos em um nível 
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dado, a variedade de materiais instrucionais disponíveis relacionados a estes 

programas”. 

 

 

LIVRO DIDÁTICO E CURRÍCULO 

  

  A ferramenta do professor geralmente o é livro didático, ou seja, o “saber dos 

livros didáticos” terão importância quando ressignificados pelo estudante que ao 

confrontar com a realidade provoca o crescimento intelectual. Portanto, aprender não 

significa acumular informações, mas diante de novas situações serem capaz de buscar 

alternativa argumentando teoricamente em favor de suas escolhas.  

 Quanto à utilização do livro didático é uma ferramenta com dupla função, a de 

transmitir um dado conteúdo e de possibilitar a prática de ensino. São materiais que 

fazem parte do cotidiano escolar há séculos. Por esta razão, a familiaridade com seu 

uso fazem com que seja fácil identificá-los e estabelecer distinções entre eles e os 

demais livros (BITTENCOURT, 2004). E importante destacar que a utilização do livro 

didático e a seleção de conteúdos determinados pelos currículos e programas faz com 

que ao ensinarmos história acabemos por priorizar certas habilidades ou operações 

mentais de cunho mais didático do que relacionados ao pensamento histórico. 

  A ordenação mecânica de fatos em causas e conseqüências; cronologia linear, 

eurocêntrica, privilegiando a curta duração; destaque para os feitos de governantes, 

numa visão heróica e idealizada da História; conteúdos apresentados aos alunos como 

verdades absolutas, desconsiderando e desvalorizando suas experiências cotidianas e 

práticas sociais continuam a ser ministrados tal qual os professores aprenderam. 

 É preciso pensar quem são os alunos do século XXI, que utilizam a internet, as 

redes sociais e tem acesso a informação e conteúdos variados. Sendo assim, o que e 

como ensinar implica em selecionar, a partir de um repertório cultural amplo e vai 

além do currículo e dos livros didáticos.  Segundo Caimi  

 

(...) a gama de conteúdos a ensinar, querendo abarcar “toda a 
história, é comum que nós, professores de História, não priorizamos 
metodologias participativas, dialogadas, de trabalho em grupo, em 
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favor de um melhor aproveitamento do tempo escolar. Entendemos, 
equivocadamente, que otimizar o tempo significa priorizar a leitura e 
a explicação do professor sobre o capítulo do livro didático, 
seguindo-se a realização de exercícios pelos alunos, individualmente, 
para que a classe se mantenha mais silenciosa e, assim, mais 
produtiva”. (CAIMI, 2007) 

  

 Nesse contexto, os processos formativos iniciais precisam se constituir como 

espaços de interlocução em que formadores e professores em formação se percebam 

como parceiros, a formação não se dá por meio de acumulação de cursos, de 

conhecimento ou técnica, mas de um trabalho de reflexão sobre a prática e a (re) 

elaboração das formas de pensar, bem como as condições que facilitam tal 

aprendizagem. 

  Para Monteiro (2007), a História escolar contribui para formar identidades e a 

memória coletiva, mas não é a responsável por isso como um saber que está 

formalizado em textos de manuais didáticos. Para além dos conteúdos ali 

selecionados, os modos de agir, de ensinar, de se relacionar com os alunos e de vê-los, 

modos de agir e de expressar a satisfação (ou não) de ensinar, (...) contribuem para a 

apropriação e desenvolvimento da história crítica. 

 E o que seria uma formação de professor adequada? Será que é proporcionar 

ao profissional as condições reais para produzir conhecimentos, dialogar com as 

diferentes fontes e saberes construídos para ir além das práticas pedagógicas, 

materiais didáticos e guias curriculares que, muitas vezes, aprisionam o professor 

impedindo a reflexão e a construção de “novas formas de ensinar”, mostrar 

possibilidades e instrumentá-lo de maneira que possa reelaborar as teorias e métodos 

apreendidos, apropriando-se da sua atividade docente por meio da teoria e prática.  

 Diante dos novos papéis atribuídos a escola, o impacto da tecnologia da 

informação e das comunicações sobre os processos de ensino aprendizagem nos faz 

repensar o lugar da produção dos materiais didáticos e a própria formação de 

professores que não dá conta de responder os questionamentos dessa geração. 

 O “conhecimento escolar” surgiu no contexto dos estudos que investigam a 

relação entre escola e cultura, bem como o papel desempenhado pela escola na 
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produção da memória coletiva, de identidades sociais, e na reprodução das relações 

de poder, através de seus mecanismos e estratégias de “seleção cultural escolar”. 

 O conhecimento que o professor mobiliza para ensinar é oriundo de diferentes 

espaços sociais, tais saberes, que constituem o ensinado, são complexos e múltiplos, 

originários de diferentes espaços que se situam no tempo, estruturam o sentido 

promovido no lócus da sala de aula e fundam assim nossa concepção de história 

ensinada ( MONTEIRO, 2000). Ao considerar a mobilização de diferentes saberes no 

ato de ensinar.   

 

(...)  a análise das relações dos docentes com os saberes entendendo 
que aquilo que é ensinado não é algo naturalmente derivado de uma 
matéria previamente definida e pré-existente, produto da pesquisa 
científica e, portanto universalmente aceita e válida. Pelo contrário, é 
uma produção sócio-cultural, historicamente construída e mediada 
por relações de poder ali presentes para serem legitimadas, 
afirmadas, contestadas, negadas na sociedade mais ampla e no 
contexto micro do cotidiano escolar. Relações tão imbricadas que, 
naturalizadas se tornam invisíveis e são reproduzidas, muitas vezes, 
acriticamente. (MONTEIRO, 2010, p. 485). 

 

 A partir dessa reflexão enfatizamos que a formação de professores deve ser 

compreendida a partir da práxis educativa, concebendo o ensino como atividade 

complexa que auxilie o professor a superar o desenvolvimento das habilidades técnicas 

ou do conhecimento específico.  

 As práticas didáticas ou metodológicas do fazer docente envolvem elementos 

que abordam as questões éticas, afetivas, políticos sociais envolvidas na docência, é 

preciso reconhecer que o conhecimento não é acúmulo de informação e não está 

concentrado em um lugar somente, é um produto inacabado. 

 O exercício da docência consiste no domínio, transmissão e produção de um 

conjunto de saberes e valores por meio de processos educativos desenvolvidos no 

sistema escolar. Dessa forma, o professor é aquele que domina não só os mecanismos 

da produção do conhecimento, mas um conjunto de saberes, competências e de 

habilidades que possibilitem o exercício da docência.   

 A História e seu ensino são formativos, portanto, a formação não se dá 

exclusivamente na educação escolar, mas é no cotidiano que essa formação é 
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experienciada por meio dos processos vivenciados, ou seja, o conhecimento histórico 

não se limita a apresentar o fato no tempo e no espaço acompanhado de uma série de 

documentos que comprovam sua existência. É preciso ligar o fato a temas e aos 

sujeitos que o produziu para buscar uma explicação. Estimular os educandos a fazerem 

a leitura histórica do mundo em que vivem seja por meio da escrita, artefatos, 

imagens, conhecer as diferentes linguagens. 

 Pensar a História como prática constantemente reconstruída por sujeitos 

diferenciados, em várias dimensões, redimensionando os significados do 

passado/presente/futuro, colocando em discussão a experiência e as referências 

históricas dos educandos em diálogo com as experiências e referenciais dos sujeitos 

históricos. 

 No processo de formação o professor busca continuamente o conhecimento, 

pois ao produzi-lo torna-se ora objeto, ora sujeito, assim como as diferentes formas de 

apropriação do saber. Desse modo, ele traça um caminho continuo e não linear, 

estando sempre em movimento, na medida em que o olhar do sujeito modifica o 

objeto e este, por sua vez, possui diferentes modos de analisar as verdades 

encontradas. 

 O professor ao estar elaborando e reelaborando conceitos, prática de ensino e 

métodos de acordo com a realidade de seus alunos, evidencia o conhecimento 

adquirido ao longo da sua formação. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A História e seu ensino são formativos, portanto, a formação não se dá 

exclusivamente na educação escolar, podemos percebê-la no cotidiano onde é 

experienciada por meio dos processos vivenciados, ou seja, o conhecimento histórico 

não se limita a apresentar o fato no tempo e no espaço acompanhado de uma série de 

documentos que comprovam sua existência. É preciso ligar o fato a temas e aos 

sujeitos que o produziu para buscar uma explicação. Estimular os educandos a fazerem 
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a leitura histórica do mundo em que vivem seja por meio da escrita, artefatos, 

imagens, conhecer as diferentes linguagens. 

 Pensar a História como prática constantemente reconstruída por sujeitos 

diferenciados, em várias dimensões, redimensionando os significados do 

passado/presente/futuro, colocando em discussão a experiência e as referências 

históricas dos educandos em diálogo com as experiências e referenciais dos sujeitos 

históricos.  

 A formação docente deve estimular elementos reflexivos para que professores 

compreendam os processos de formação da docência enfatizando tanto os processos 

pelos quais geram conhecimento quanto os tipos de conhecimento que adquirem ao 

longo de sua vida profissional em diferentes tempos e contextos. 

 Ao reconhecerem o trabalho docente como uma intervenção mediadora de 

ensino aprendizagem conseqüentemente vai promover uma prática profissional 

articulada com os saberes e conhecimentos fundamentados em uma base 

epistemológica definida.   

 A partir dessa reflexão enfatizamos que a formação de professores deve ser 

compreendida a partir da práxis educativa, concebendo o ensino como atividade 

complexa que auxilie o professor a superar o desenvolvimento das habilidades técnicas 

ou do conhecimento específico.  

 As práticas didáticas ou metodológicas do fazer docente envolvem elementos 

que abordam as questões éticas, afetivas, políticos sociais envolvidas na docência, é 

preciso reconhecer que o conhecimento não é acúmulo de informação e não está 

concentrado em um lugar somente, é um produto inacabado. Portanto, reavaliar 

objetivos, conteúdos, métodos, vai além das teorias, o professor deve ter um olhar e 

saber conduzir  com autonomia seus  saberes e fazeres em sala de aula. 
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Incertezas no campo do ensino de História. 
Busca de práticas que possam dar voz ao “outro” 
 

Estela de Fátima Camata1 

 
 

  

 

 

 

 

Viver na sociedade atual siginifica estarmos inseridos na complexidade dos 

relacionamentos, nos mais diversos espaços, família, escola, trabalho, até mesmo nas 

relações de lazer. Fazer parte deste contexto pode levar-nos a incertezas e à busca 

pela melhor compreensão dos conflitos, a sistematizar, a questionar, muitas vezes 

para discordar, mas o que não podemos fazer é fechar os olhos para as mudanças que 

ocorreram/ocorrem.  

 Pensando desta maneira, e vivenciando os conflitos instalados no interior da 

escola, podemos identificar o momento atual como uma crise educacional, assim 

como  identificaremos bem no segundo capítulo deste trabalho.  

 Para sobrevivermos a ela, uma opção seria sair do comodismo e buscar 

encontrar um caminho para, não diria superar a crise, mas aprender a conviver e 

entendê-la para melhor lidar, encontrando  alternativas para o ensino de História que 

possam fazer diferença na aprendizagem de nossos alunos. 

 Estar inserido nesta realidade, nos fez buscar respostas, ou tentar entender a 

crise. Por essa razão a Linha de História e  Ensino, preocupa-se com as práticas que o 

ensino de História têm desenvolvido no Ensino Fundamental e Médio. Com suas 

especificidades, o ensino de História deve ser desenvolvido a partir de conceitos, com 

práticas que se relacionem com a vida do aluno, para que desta forma tenha sentido 

para vida prática, como propõe Jörn Rüsen. Em sua Matriz Disciplinar de História sobre 

a questão da produção de sentido ao tempo histórico, ele aponta,  

                                                             
1 Mestranda em História Social na Linha de Ensino. 
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[...] a história é o espelho da realidade passada na qual o presente 
aponta para aprender algo sobre seu futuro. A consciência histórica 
deve ser conceituada como uma operação do intelecto humano para 
aprender algo nesse sentido. A consciência histórica trata do passado 
como experiência, nos revela o tecido da mudança temporal dentro 
da qual estão presas as nossas vidas, e as perspectivas futuras para as 
quais se dirige a mudança. (RÜSEN, 1992, 2010, p.56-57). 

 

A Matriz Disciplina de Rüsen é por ele apontada como: 

                       

         TEORIA                                                       FORMAS 

                                  (Conteúdo)                                                 (Interpretação) 

                                  Disciplina de História 

                                    --------------------------------------------------------------------------- 

                                     Prática de Vida 

   INTERESSES                                     FUNÇÃO  

(Interpretação de necessidade                               (Orientação) 
     para orientação no tempo) 

   

Analisando a Matriz Disciplinar de Rüsen, concluímos que o ensino de História 

tem como uma de suas principais funções desenvolver em seu aluno a consciência 

histórica, ou seja, consciência histórica todos nós temos, mas é através de uma 

metodologia aplicada pelo professor para estudar a História onde partindo-se de 

acontecimentos, experiências do presente o aluno estará conhecendo o passado e a 

partir de suas reflexões desenvolvendo uma consciência que o oriente no futuro. 

Outro aspecto que deve ser pensado, é que a grande maioria dos alunos do 

Curso de História ao se formarem, dedica sua carreira à licenciatura e estarão 

diretamente envolvidos com a prática da sala de aula. O que nos faz investigar como 

vem sendo ministrado o ensino de História nas séries iniciais e no Ensino Médio.  

Levando em consideração que os atuais professores atuantes nestas séries, são 

professores que se formaram nos últimos vinte anos, muitos deles sem uma formação 

específica de História para trabalharem nas séries inicias (1o a 5o ano) como é o caso 

dos pedagogos e professores com formação em Estudos Sociais ministrando aulas no 

6o ano ao 9o ano e Ensino Médio, este quadro leva-nos a perguntar: Como vêm sendo 

conduzindo o ensino de História a partir desta realidade? E como este professor tem 

enfrentando a complexidade dos alunos, que recebem em suas salas de aula?  
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Por essa e outras questões, é que a Linha de História e Ensino tem se pautado 

na pesquisa como, por exemplo: sobre o uso do livro didático, o currículo, o uso das 

mídias e como tem sido conduzido a Formação Continuada dos professores.   

Nesta perspectiva, a consciência histórica, como objeto de pesquisa e sendo 

desenvolvida na prática em sala de aula no Ensino Fundamental e Médio, pode 

desenvolver práticas que levem a disciplina de História a ter sentido para a vida prática 

de nossos alunos.  

Por essa razão dedicamos essa pesquisa a entender como os professores da 

Rede Estadual de Ensino têm conduzido e recebido a Formação Continuada em sua 

vida profissional.  Tem nos incentivado, e no caminhar do seu desenvolvimento 

tornado claro como este processo se torna cada vez mais relevante para o professor da 

atualidade? 

Inseridos neste processo de formação contínua, percebeu-se que o currículo 

apresenta um grau de importância que não podemos deixar de incorporar ao debate, 

pois o professor deve conhecer os objetivos e metas da proposta curricular que lhe é 

apresentada.  

Para que possamos identificar qual o melhor viés para desenvolver práticas, 

que corroborem na formação de alunos conscientes de seu papel, críticos, 

comprometidos com o social. Ou seja, que através do currículo que estará no centro da 

formação dos alunos haja uma conexão entre o saber e as relações de poder, qual o 

significado do poder em suas vidas, como também o processo de construção da 

identidade deste aluno: 

 
Não é preciso dizer que a educação institucionalizada e o currículo – 
oficial ou não – estão, por sua vez, no centro do processo de 
formação de identidade. O currículo, como um espaço de significação 
está estreitamente vinculado ao processo de formação de 
identidades sociais. [...] A tradição critica em educação nos ensinou 
que o currículo produz formas particulares de conhecimento e de 
saber, que o currículo produz dolorosas divisões sociais, identidades 
divididas, classes sociais antagônicas. Dessa perspectiva, o currículo 
não pode ser visto simplesmente como um espaço de transmissão do 
conhecimento. O currículo esta centralmente envolvido naquilo que 
somos, naquilo que nos tornamos, naquilo que nos tornaremos. O 
currículo produz, o currículo nos produz. (SILVA, 2001, p.27). 
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Assim, um currículo que melhor caracterize as necessidades e urgências de uma 

sociedade que precisa repensar suas posturas individualistas para desenvolver 

indivíduos altruístas e mais comprometidos com o coletivo. 

Outro ponto que não podemos deixar de indicar, diz respeito à diversidade 

cultural que existe no interior de nossas escolas e na sociedade contemporânea que 

pode influenciar na formação da identidade de nossos alunos. E que muitas vezes, e 

em muitas fases de suas vidas, sofrem com incertezas, com o posicionar-se e assumir 

sua identidade.  Nosso papel então é estar presente com ações concretas no ensino de 

História que contribuam com as escolhas e posicionamentos dos alunos, pois como 

coloca Bauman (2005, p. 23) apud Silva e Fonseca (2007, p. 46) “identidade é o papo 

do momento, um assunto de extrema relevância e em evidência”.  

Nossos alunos sofrem a ação de uma avalanche de influência que recebem das 

mídias e muitas vezes as famílias não conseguem lidar com toda essa dinâmica e 

incertezas que nossos adolescentes apresentam. 

Assim, o ensino de História tem um importante papel na formação da 

identidade dos jovens que frequentam nossa sala de aula, tanto no sentido deles se 

identificarem e assumirem posturas próprias, livres de influências que os levem, por 

exemplo, a escolhas erradas, como também ao respeito à diversidade de identidades 

que convivemos, assim o, 

 
O “multiculturalismo” se constitui num movimento, num campo 
político de embates, de constituição de identidades, no qual as 
relações de classe, gênero, etnia são relações de poder, autoridade, 
dominação e resistência na lógica da sociedade capitalista. (SILVA, 
FONSECA, 2007, p 45). 

 

Tornando nossas salas de aula um “laboratório” de experiências vividas e 

relacionadas aos acontecimentos históricos, onde nosso aluno reflete sobre o passado, 

interage com o presente e orientando-se para o futuro, o professor apresenta-se como 

mediador nesse processo.  

Através do desenvolvimento da consciência histórica o ensino de História pode 

contribuir na formação das identidades, desta forma vale a pena lembrar que todo 

esse processo será possível se o professor estiver antenado e na busca de uma 

Formação Continuada que possa lhe assegurar as competências necessárias para 
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repensar o currículo e desenvolver metodologias e conteúdos para atender a 

diversidade que encontramos em nossas escolas,  

 
um currículo para a formação humana é, assim, aquele orientado 
para a inclusão de todos ao acesso dos bens culturais e ao 
conhecimento. Está, assim, a serviço da diversidade. [...] Como a 
diversidade de toda a forma é hoje recebida na escola, há a 
demanda, óbvia, por um currículo que atenda a todo tipo de 
diversidade. (LIMA, 2007, p. 18). 

 

Portanto, por se tratar de uma pesquisa que tem o objetivo de entender a crise 

instalada na educação atual e propor a Formação Continuada como uma prática para 

toda a vida profissional do professor apresentamos como fonte de pesquisa um 

questionário respondido por professores inseridos no Programa de Desenvolvimento 

da Educação PDE desde 2008, 2009 e 2010. 

E assim, após a análise e a reflexão sobre o material coletado, apresentar 

leituras de pesquisadores que da mesma forma veem a Formação Continuada como 

uma estratégia para convivermos com as mudanças constantes na sociedade atual e 

propor metodologias aos que estão intensamente ligados ao Ensino Fundamental e 

Médio, por essa razão, vale a pena destacar e classificar esta pesquisa como sendo 

uma pesquisa que classifica Jean Lacouture “A história imediata”, como ele mesmo 

esclarece, 

 
Também é preciso lembrar que essa fórmula de “história imediata”, 
um pouca provocadora, vulgarizada no início dos anos sessenta e que 
se tornou usual na linguagem corrente, não tende apenas a encurtar 
os prazos entre a vida das sociedades e sua primeira tentativa de 
interpretação, mas também a dar a palavra aos que foram os atores 
dessa história. Ela não aspira apenas à rapidez dos reflexos. Ela quer 
se elaborar a partir desses arquivos vivos que são os homens. Não se 
trata de privilegiar o oral, de vilipendiar o documento escrito. Por 
que, porém, inversamente, dar crédito às anotações de Las Cases do 
que à voz de Davoust – supondo-se, é claro, que tenha sido possível 
entrevistar o vencedor de Auerstaedt na noite dos adeuses de 
Fontainebleau? (LACOUTURE, 1998, p 217). 

 

Portanto, refletir sobre mudança de paradigma, sobre a sociedade atual, o 

mundo globalizado, a revolução tecnológica e a cultura midiática, currículo, 
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identidades é de vital importância para encaminhar uma discussão sobre ensino de 

História.  

 
No plano da história imediata (o presente vivido por historiadores, 
professores e alunos), muitos exemplos de cultura material se 
encontram na própria sala de aula e nos corredores da escola [...]. 
Essa amostragem, mesmo no limite do imediato, é muito restrita, 
considerando-se a infinidade de outras experiências que lhe são 
contemporâneas noutras escolas, noutras cidades, noutros países, 
noutras camadas sócias. (SILVA, FONSECA, 2007, p. 69).  

 

Esta afirmação nos remete a questionamentos que cada um de nós, em nosso 

“chão”, deve fazer a cada dia: Como utilizar os meios de informação midiáticos em sala 

de aula? Como é possível o professor mediar o processo de aprendizagem dos alunos 

na sociedade contemporânea? Como com sua ação mediadora o professor pode 

contribuir na formação de identidades dos jovens em nossas salas de aula? 

As realidades nas quais estamos inseridos podem nos ajudar a identificarmos os 

sujeitos e nos identificarmos como agentes de uma prática pedagógica que faça 

sentido aos alunos e que será o alicerce para o desenvolvimento de uma consciência 

histórica. Bem como na construção da identidade dos sujeitos que estarão inseridos 

neste contexto. 

É uma pesquisa que pretende dar voz ao “outro”, seja o professor, seja o aluno, 

buscando a alteridade nas relações. Pois entendemos que somente assim será possível 

começar a interpretar essa crise educacional que se instalou em nossas Instituições 

Educacionais. Uma pesquisa que percebemos ser urgente e o papel do professor 

pesquisador nesse processo é de extrema relevância, pois  poderá contribuir para 

mudanças que precisam sem demora acontecer.  Segundo os PCNs, 

 
a percepção da diferença (o “outro”) e da semelhança (“nós”) varia 
conforme a cultura e o tempo e depende de comportamento, 
experiências e valores pessoais e coletivos. (...) A percepção do 
“outro” e do “nós” está relecionada à possibilidade de identificação 
das diferenças e, simultaneamente, das semelhanças. A sociedade 
atual solicita que se enfrente a heterogeneidade e que se distingam 
as particularidades dos grupos e das culturas, seus valores, interesses 
e identidades. Ao mesmo tempo, ela demanda que o 
reconhecimento das diferenças não fundamente relações de 
dominação, submissão, preconceito ou desigualdade. (Brasil 2002, p. 
302). 



400        VI Seminário de Pesquisa do PPGHS – XIII Semana de História – I Encontro 

                das Especializações em História da Universidade Estadual de Londrina 
  

 
 

Neste processo a escola, especialmente o professor em suas aulas tem a  

responsabilidade enorme de tornar real o entendimento e as posturas dos sujeitos. 

Nesta imensa diversidade de culturas que convivem no ambiente escolar, a escolha de 

um currículo que tenha no centro de sua discução o respeito; que esteja dialogando 

com a diversidade, desenvolva a alteridade entre os pares, aquele que identificamos 

como o “outro”, estará da mesma forma que “nós”, (refiro-me aqui à diversidade 

encontrada em sala de aula como: de etnia de gênero, social, ou mesmo entre 

professor e aluno), em condições de sugerir, criticar, se posicionar. Ou seja, dar sua 

contribuição, tornando a sala de aula um espaço onde os valores e princípios de uma 

sociedade experenciados como em um laboratório possam fazer a diferença nos dias 

atuais. 

 

 

“SABERES DOCENTES” NA PRÁTICA DO PROFESSOR PDE  

 

Ao iniciarmos este tema temos que trazer para discução alguns 

questionamentos, como: É possível produzir conhecimento nas salas de aula do Ensino 

Fundamental e Médio? A produção de conhecimento esta relacionada somente a 

academia e ao pesquisador de História? Como nos dias atuais, nas condições atuais da 

sala de aula (salas numerosas, professor com carga horária de 40 horas semanais, Hora 

Atividade insuficiente, clientela extremamente heterogênea e complexa), o professor 

de História produz conhecimento em suas aulas?  

 Durante muito tempo as aulas de História representavam apenas a reprodução 

de um passado pronto e indiscutivelmente inquestionável, quantos de nós passamos 

horas reproduzindo os fatos, respondendo questionários sem ao menos questionar a 

razão de tudo aquilo, para que serviria ou em que contribuiria para nossa vida. 

 Com certeza muitos irão concordar que os alunos das salas de aula daquela 

época em nada se parecem com os alunos que temos e que nós encontramos todos os 

dias, como também as relações pessoais, interpessoais, as necessidades e exigências, 

as informações e os meios de informações, são extremamente diferentes. 
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 Fazer parte daquela realidade como aluno, década de 1970/80 e ser professor 

nos dias atuais, são realidades completamente diferentes. Ser profissional da educação 

de hoje com aquela formação representa superar paradigmas e estar preparado para 

conquistar competências para conduzir e mediar o ensino e aprendizagem de nossos 

alunos na disciplina de História de forma que atendam as múltiplas exigências da 

sociedade contemporânea.   

 Por essa razão trago para esta reflexão a importância do professor estar 

constantemente envolvido com sua Formação Continuada, pois, é nela que encontrará 

subsídios e formação para dar conta das inúmeras “faces” que o ensino de História 

exige dele no Ensino Fundamental e Médio. 

 O aluno do século XXI é aquele que tem uma capacidade enorme de 

questionar, mas ao mesmo tempo com uma capacidade de se desinteressar ou não dar 

importância ao que se ensina em aula, assim o ensino de História não pode ser aquele 

que simplesmente não acrescenta nada a sua vida prática.  

Acreditamos que ensino de história “deveria” representar e fazer a diferença levando-

o a refletir sobre sua condição de sujeito da História e que suas ações refletem no 

outro e no meio em que vive. Ou seja, que o ensino de História faça sentido para sua 

vida prática. 

 Toda essa reflexão nos traz ao centro da questão: É possível produzir 

conhecimento nas salas de aula do Ensino Fundamental e Médio? Sabemos que para 

isso se efetivar no processo de ensino e aprendizagem nesta categoria de ensino, o 

professor terá que estar preparado. E isto ele pode conquistar em sua Formação 

Continuada, mas entendemos que o mesmo tem que ter condições de trabalho para 

tornar real esta forma de ensino.  

Por essa razão pesquisar sobre a Formação Continuada dos professores no PDE, 

representa saber se esta formação tem dado instrumentos ao professor para que ele 

torne a produção do conhecimento uma prática em suas aulas, se esta formação 

despertou nele a importância de estar sempre na busca de sua Formação Continuada, 

como também evidenciar as diversidades e dificuldades que ele enfrenta em sua 

prática, para fundamentar esta argumentação podemos citar Charlot 2002, p. 91 apud 

Silva e Fonseca, 2007, p.29, 
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o papel da pesquisa não é dizer o que o professor deve fazer. O papel 
da pesquisa é forjar instrumentos, ferramentas para melhor entender 
o que está acontecendo na sala de aula; é criar inteligibilidade para 
melhor  entender o que está acontecendo ali. (CHARLOT, 2002, p. 
91).  

 

Como também nos leva a corroborar com a afirmação de Silva e Fonseca, 

 
Compartilhamos essas preocupações e defendermos a construção de 
projetos em que a pesquisa seja, de fato, o pressuposto do ensino. 
Logo, defendemos as pesquisas colaborativas e o papel dos 
professores como pesquisadores. As práticas, as experiências, os 
saberes históricos, pedagógicos, curriculares não são apenas objetos 
de ensino, mas também de investigação. Dessa perspectiva, os 
professores da educação básica não são meros técnicos, 
reprodutores, transmissores, mas, sim, sujeitos produtores de 
conhecimento. (SILVA, FONSECA, 2007, p. 29). 

 

O importante é superar a ideia de “divisão de papéis na produção de 

conhecimento, a academia cabe à produção do conhecimento e a escola, a 

transmissão” (Paim, 2007). Cabe sim, através do trabalho do professor desenvolver  

práticas no ensino com metodologias investigativas utilizando, documentos, fontes 

escritas, problematizando questões do presente para interpretar o passado, 

levantando hipóteses, partindo das experiências vividas pelos alunos, percebendo-se 

como “produtor do conhecimento em conjunto com seu aluno, respeitando a 

diferença, compreendendo-os como possuidores de saberes que precisam ser 

respeitados”. (Paim, 2007).  

As ideias de Ana Maria Monteiro confirmam esta argumentação, “professores e 

alunos são sujeitos, portadores de visões de mundo e interesses diferenciados, que 

estabelecem relações entre si com múltiplas possibilidades de apropriação e 

interpretação”. (MONTEIRO, 2007: p. 82).  

Neste contexto, o professor no intuito de alcançar seus objetivos, mobiliza 

competências as quais, em sua prática diária atua como mediador entre o “saber 

docente” e os “saberes escolares”. E no cotidiano aproxima-os dos conteúdos que 

temos que desenvolver e assim desenvolver um relacionamento com seus alunos que 

torne a aprendizagem e a produção de conhecimento possíveis em sala de aula. 
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Contamos também com o que Tardif (2000) chama atenção, acerca de que, em 

seu trabalho, um professor se serve de sua cultura pessoal, que provém de sua história 

de vida e de sua cultura escolar anterior. Mas, também se apoia em certos 

conhecimentos disciplinares adquiridos na universidade, assim como em certos 

conhecimentos didáticos e pedagógicos oriundos de sua formação profissional. E, da 

mesma forma, se apoia também naquilo que podemos chamar de conhecimentos 

curriculares veiculados pelos programas, guias e manuais escolares. O professor 

também se baseia em seu próprio saber ligado à experiência de trabalho, na 

experiência de certos professores e em tradições peculiares ao ofício de professor, 

como coloca Hobsbawm “os historiadores, cujo ofício é lembrar o que os outros 

esquecem, tornam-se mais importantes que nunca. (HOBSBAWM, 1995, p. 13).  

Esse desafio se iguala aquele que nos propõe Koselleck 1990, p: 98 apud 

Monteiro 2003, p:24,  

 
conhecer um mundo histórico é responder a esta questão maior: 
como, em cada presente, as dimensões temporais do passado e do 
futuro foram postas em relação? Reconhecer, pois, a historicidade do 
presente constitui-se num grande desafio para historiadores e para 
professores de História. (KOSELLECK, 1990 p:98)  

 

Para Ana Maria Monteiro (2001) os saberes da experiência surgem a partir da 

articulação e reorganização que se fazem dos mesmos. Para Monteiro e outros autores 

citados, os saberes da experiência não são saberes como os demais, eles são, ao 

contrário, formados de todos, porém retraduzidos, “polidos” e submetidos às certezas 

construídas na prática e no vivido.  

Outro aspecto que destacamos é a influência da tecnologia, pois a escola sendo 

equipada com computadores e acesso a internet, televisão e vídeo, nos faz refletir 

sobre a concepção de que a imagem pode colaborar com a aprendizagem, como 

comenta Bill Green e Chris Bigum,  

 
Antes de mais nada, parece evidente que está sendo construída, 
atualmente, uma nova relação entre escolarização e a mídia.(...) É 
que não se trata apenas da crescente penetração da mídia no 
processo de escolarização, mas também, de forma mais geral, da 
importância da mídia e da cultura da informação para a 
escolarização. (GREEN e BIGUM, 1995 p:214). 
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Ou seja, o trabalho do professor não pode estar desvinculado ao uso das 

mídias, concluímos então que para que isso ocorra o professor terá que mobilizar 

forças, tempo e habilidades no uso desta tecnologia.  Se isso não ocorrer seu trabalho 

ficará comprometido, pois, a utilização das mídias em sala de aula esta diretamente 

comprometida com o resultado da aprendizagem dos alunos do século XXI, esta é mais 

uma das exigências aos professores na atualidade.  

No caso do ensino de História a utilização da mídia pode contribuir e muito,  

analisando músicas,  filmes, imagens, documentários, conduzindo o ensino de História 

para o campo da imaginação reflexão, levando o aluno a desenvolver sua capacidade 

de pensar  historicamente. 

Portanto, entendemos que muito do que os alunos aprendem na escola está 

relacionado com suas experiências vividas, e a tecnologia, as mídias estão 

intensamente presentes no cotidiano destes alunos. Podemos até afirmar que nunca 

se teve tanto acesso a informação como nos dias atuais, mas também concluímos que 

nem sempre informação representa conhecimento. Assim, o professor em sua atuação 

mobiliza seus “saberes” para orientar seu trabalho de forma que o conteúdo a ser 

ministrado seja internalizado pelo aluno, levando-o através de sua experiência 

temporal orienta-lo na vida prática. Para fundamentar essa afirmação citamos Rüsen 

2010, quando coloca sobre as quatro formas de consciência, 

 
O tipo tradicional, a consciência histórica funciona em parte para 
manter vivas essas tradições.  
O tipo exemplar, não são as tradições que utilizamos aqui como 
argumento, mas as regras.  
O tipo crítico, a narração deveria apresentar uma negação. 
O Tipo genético, no centro das narrações aparecia uma 
transformação dos modelos de orientação temática. (RÜSEN, 2010, 
p 62) 

 

É importante registrar que os quatro tipos de consciência histórica podem ser 

desenvolvidos pelo mesmo individuo, isto é, para que uma ocorra não é necessária à 

superação da outra, ou seja, em determinada situação o aluno pode apresentar uma 

consciência tradicional e em outro momento a genética, como coloca Cerri, 
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Os quatro tipos de geração de sentido histórico [...]. Embora 
crescente em complexidade cognitiva, a nosso ver eles não são 
hierárquicos ou etapas necessárias de desenvolvimento, como 
estágios do desenvolvimento cognitivo da psicologia genética, por 
exemplo. Assim, lograr a geração de sentido de tipo genético não 
implica “superação” dos tipos anteriores, mas sim ter mais 
ferramenta, mais uma alternativa na produção de sentido aplicáveis a 
vida prática. (CERRI, 2011, p.100).  

 

Portanto, o professor de História tem um papel importantíssimo no processo 

de ensino e aprendizagem dos alunos.  E mais uma vez chamamos a atenção para 

inferirmos valor aos “saberes docentes” aliados ao “saberes da experiência” do “fazer-

se professor” em nossa atuação em sala, envolvendo, “seduzindo” nosso aluno no 

processo de aprendizagem.  

Uma das formas de “sedução” é levar nosso aluno a contribuir com seu 

conhecimento prévio, para que o conhecimento que estará sendo posto possa 

representar algum sentido para ele, como expõe Ausubel em sua teoria,  

 

 (1)ancoragem seletiva do material de aprendizagem às ideias 
relevantes existentes na estrutura cognitiva; (2) interação entre as 
ideias acabadas de introduzir e as ideias existentes (ancoradas), 
sendo que o significado das primeiras surge como produto desta 
interação; e (3) a ligação dos novos significados emergentes com as 
ideias ancoradas correspondentes no intervelo de memória 
(retenção). (AUSUBEL, 2003: p.8). 

 
Ou seja, para Ausubel, 

 
...o fator isolado mais importante influenciando a aprendizagem é 
aquilo que o aluno já sabe, determine isso e ensine-o de acordo. 
(AUSUBEL, 2003: p. 87).  

           

Como também, aponta Peter Lee,  

 
Há mais na história do que somente acúmulo de informações sobre o 
passado. O conhecimento escolar do passado e atividades 
estimulantes em sala de aula são inúteis se estiverem voltadas 
somente à execução de ideias de nível muito elementar, como que 
tipo de conhecimento é a história, e estão simplesmente condenadas 
a falhar se não tomarem como referência os pré-conceitos que os 
alunos trazem para suas aulas de história. (LEE, 2006: p. 136). 

 



406        VI Seminário de Pesquisa do PPGHS – XIII Semana de História – I Encontro 

                das Especializações em História da Universidade Estadual de Londrina 
  

 
 

E como coloca Polanyi, “o conhecimento tácito, do qual fazem parte as 

percepções daquele que conhece, bem como sua própria história de vida” (POLANYI, 

2004: p.11) 

Assim, o conhecimento tácito como denomina Polanyi; ou conhecimento prévio 

para Peter Lee; ou conhecimento pré-existente, ou ainda ancorado, como se refere 

Ausubel, comprova que o conhecimento é fruto de uma experiência pessoal do sujeito 

no processo de interação com o coletivo. E, assim, representa de maneira significativa 

a possibilidade de se produzir conhecimento em sala de aula. 

E através de metodologias que possam desenvolver a produção do 

conhecimento em sala de aula. O professor leva o aluno a se relacionar com o 

conteúdo, pois ao mesmo tempo em que ele interage com seu conhecimento prévio, 

busca ancoragem para novos conhecimentos. Todavia não podemos deixar de 

salientar a importância no uso das mídias, explorando, por exemplo, trechos de filmes, 

análise de imagens, documentos históricos que venham a despertar a participação do 

aluno, como foi colocado logo acima, dando importância à tecnologia como 

instrumento de aprendizagem. Orientado por essa prática, o professor se sente seguro 

ao desenvolver seu trabalho.  

Portanto, o resultado do seu compromisso como professor em constante 

formação, o torna reflexivo e questionador do seu papel. Preocupado em dar sentido 

ao ensino de História em sala de aula, esta pesquisa vai à busca de uma didática e de 

metodologias que levem nossos alunos a exercer seu pensamento histórico dando 

sentido e ação a sua consciência Histórica. Como dispõe Rüsen, “Consciência histórica 

é uma categoria geral, que não é 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”. (RÜSEN, 2006). 

Portanto, se na prática pedagógica a consciência histórica for vivenciada em 

sala de aula, se o professor conseguir mediar este processo, estará conquistando o 

reconhecimento de que o ensino de História não é meramente o estudo do passado. 

Para legitimar esta ideia não podemos deixar de citar a fala de Rüsen,   

 
A consciência histórica não pode ser meramente equacionada como 
simples conhecimento do passado. A consciência histórica da 
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estrutura do conhecimento histórico como meio de entender o 
tempo presente e antecipar o futuro. Ela é uma combinação 
complexa que contém a apreensão do passado regulada pela 
necessidade de entender o presente e de presumir o futuro. (RÜSEN, 
2006). 

 

Ou seja, a atuação mediadora do professor de História articulando seus 

“saberes docentes” é de fundamental importância para tornar realidade esta 

metodologia nas aulas de História e quem sabe o ensino de História mediante esta 

nova postura passe a ser considerada pelos alunos uma disciplina que faça 

reconhecivelmente diferença em sua formação escolar refletindo em suas atuações na 

vida prática. 
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Expectativas e interpretações dos alunos acerca 
do uso de filmes nas aulas de História sobre a 
ditadura de 1964 
 

Fernando Rossi 1 
 

 

 

 

 

 

Desde o final da década de 1970, o ensino de História no Brasil vem sendo 

repensado com propostas que não só pretendem valorizar a disciplina de humanas, 

mas que também visam refletir sobre a área a partir de novos trabalhos do campo da 

historiografia e da educação.  

Maria de Fátima da Cunha (2010) nos mostra um desenvolvimento nas 

reflexões de vários pesquisadores desde o início dos anos 1980 até o final da década 

de 2000. Para a autora, em um primeiro momento, os estudos referentes ao ensino de 

história tinham por preocupação definir a disciplina de História e pensar o ensino 

escolar como autônomo em relação à academia. Deste modo, Cunha cita a produção 

de autores como Marcos Silva, Dea Fenelon, Kátia Abud entre outros que se 

preocupavam em pensar o ensino escolar de acordo com as necessidades próprias 

deste local, negando uma suposta dependência em que a escola reproduziria os 

saberes produzidos na academia, mas não deixando de reconhecer o papel da 

disciplina acadêmica enquanto ciência de referência. 

Neste momento, os professores de história de primeiro e segundo graus, atuais 

ensino fundamental e médio, utilizaram-se das chamadas “linguagens” (canções, 
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literatura, imagens, histórias em quadrinhos, etc.) como documentos a serem 

trabalhados com os alunos para a produção de conhecimentos históricos. 

Ainda segundo Cunha (2010), é possível perceber que, após o estabelecimento 

das metodologias utilizadas com estas novas fontes em sala de aula, os pesquisadores 

do campo do ensino de história partiram, no final da década de 1990, para as 

investigações sobre a produção de conhecimento tendo por enfoque os alunos. 

Pesquisas de autores como Kátia Abud, Lana Mara Siman e Marlene Cainelli 

preocupam-se não somente com o uso de novas “linguagens” pensadas a partir das 

propostas da Escola dos Annales, mas também sobre o modo como os alunos 

interagem, entendem e apropriam-se do que é transmitido a partir destes meios. 

Flávia Caimi, em seu capítulo História escolar e memória coletiva: como se 

ensina? Como se aprende? (CAIMI, 2009) percebe as produções atuais sobre o campo 

do ensino de história a partir de duas linhas: cognitivista2 e educação histórica3. 

Segundo Caimi, 

 
pode-se dizer, grosso modo, que essas duas vertentes investigativas 
sobre a aprendizagem histórica possuem muitos pontos de 
confluência e, no mínimo, duas diferenças, quais sejam: os estudos 
da cognição, embora se situem em zona fronteiriça entre a 
epistemologia da história e a psicologia cognitiva, tendem mais para 
a segunda, ao passo que a educação histórica dialoga mais 
estreitamente com os referenciais da epistemologia da história 
(CAIMI, 2009, p. 70). 

 

Entretanto, a autora entende a possibilidade de que as duas vertentes 

investigativas se integrem e sejam complementares, tendo por finalidade “a tarefa de 

explicar os meandros do pensamento histórico das crianças e jovens que frequentam a 

educação básica” (CAIMI, 2009, p. 70). 

Concordamos com o entendimento acima e pretendemos utilizar a seguir tanto 

os trabalhos produzidos nas áreas da educação e da psicologia cognitiva quanto às 

                                                             
2 A linha cognitivista, para Flávia Caimi, reuniria pesquisas que dialogam as teorias da história com a 
psicologia cognitiva da aprendizagem. As questões levantadas compreenderiam, por exemplo, os 
recursos cognitivos utilizados pelos estudantes no pensamento histórico ou o relacionamento temporal 
realizado entre o tempo vivido e o tempo histórico estudado (CAIMI, 2009, p. 69). 

3 Ainda para Flávia Caimi, a linha de pesquisa da educação histórica dialogaria com as demais ciências 
sociais, mas mantém a predominância na epistemologia da história para investigar as ideias históricas 
dos alunos a partir das suas interações sociais e do meio no qual estão inseridos. (CAIMI, 2009, p. 70)  



411        VI Seminário de Pesquisa do PPGHS – XIII Semana de História – I Encontro 

                das Especializações em História da Universidade Estadual de Londrina 
  

 
 

obras que se baseiam majoritariamente nas epistemologias próprias do conhecimento 

histórico. Nossa metodologia consiste na análise de narrativas produzidas por alunos 

antes e depois do contato com uma ferramenta mediadora4 que estabelece uma 

dialogia entre os alunos e a narrativa histórica proposta no filme. Por objetivo 

verificaremos as expectativas destes alunos sobre o uso de uma ferramenta mediadora 

no processo de ensino e aprendizagem de história e as interpretações feitas por estes 

alunos sobre a narrativa histórica contida na obra cinematográfica. Suas interpretações 

expressas por meio de narrativas em um questionário nos permitem refletir, mesmo 

que de forma momentânea, pois o conhecimento é dinâmico e em constante 

construção, sobre os conceitos e os raciocínios de caráter próprio da disciplina 

histórica empreendidos por eles para o entendimento do passado e do presente em 

que vivem. 

A autora Lana Mara Siman (2004) realiza uma proposta de ensino através da 

mediação cultural em que o professor atua entre o conhecimento a ser apreendido e o 

aluno. Nesta proposta, o processo de ensino se vale do uso de objetos, visitas a museu, 

documentos ou linguagens que agem como ferramentas no auxílio do processo de 

mediação. Siman utiliza-se das teorias do aprendizado de Lev Vygotsky para pensar na 

ação mediadora do professor como uma atuação deste na Zona de Desenvolvimento 

Potencial (ZDP) dos estudantes onde o educador tem a possibilidade de estimular o 

desenvolvimento cognitivo deles. 

A ZDP seria  

 
a distância entre o nível de desenvolvimento real da criança, 
determinado a partir da resolução independente do problema, e o 
nível mais elevado de desenvolvimento potencial tal e como é 
determinado pela resolução de um problema sob a orientação do 
adulto ou em colaboração com seus pares (WERTSCH apud SIMAN, 
2004, p. 90). 
 

Entretanto, segundo Siman, mesmo que o professor aja como mediador do 

processo de aprendizado, a aquisição do conhecimento não se estabelece diretamente 
                                                             
4 A linguagem, como meio de comunicação interpessoal, é entendida por Vygotsky como uma 
ferramenta com semelhanças aos utensílios para trabalhos manuais, mediando as ações entre os 
homens e os objetos. Neste caso, as ferramentas psicológicas serviriam para trabalhar com a cognição e 
o comportamento humanos transformando as habilidades naturais humanas em funções mentais 
superiores (VYGOTSKY, p. 25, 1986). 
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com o sujeito. Recorrendo a Vygotsky, a autora entende que os objetos como os 

citados acima, ou o filme, no nosso caso, age como uma ferramenta ou signo 

representativo do mundo exterior que será internalizado pelos alunos. 

Neste trabalho investigamos o uso do filme Batismo de Sangue enquanto uma 

linguagem detentora de significado histórico e os processos de internalização destes 

significados pelos estudantes. Embora a ação de mediação cultural, como proposta por 

Siman, pressuponha a presença do professor como essencial neste processo, 

realizamos esta investigação sobre a relação entre os alunos e a obra cinematográfica 

sem a intervenção do docente. Este trabalho configura-se, portanto, como uma 

primeira investigação sobre o processo de aprendizagem, permitindo observarmos o 

contato e a abordagem realizada pelos estudantes com o filme, sem intervenção do 

professor. Os resultados aqui obtidos possibilitarão o planejamento de uma segunda 

investigação em que adotaremos a prática de mediação tendo em mente os dados já 

obtidos para que a experiência seja mais frutífera e ofereça grandes oportunidades de 

diálogo e construção de conhecimentos pelos envolvidos no processo. 

Assim, o contato entre alunos e o filme também tem suas potencialidades, já 

que, para Vygotsky, o desenvolvimento cultural e o relacionamento em sociedade, 

assim como a linguagem, servem como mediadores neste processo de aprendizado, 

pois, é do contato com o mundo externo, interpsicológico, que ocorre a interiorização 

e “reconstrução” do conhecimento individual, intrapsicológico (VYGOTSKY, 1978, p. 

57). 

Já David Ausubel (2003) nos auxilia no entendimento sobre como ocorre o 

processo de interiorização a partir do contato com uma linguagem, por exemplo. Para 

este autor, a aquisição de novos conhecimentos ocorre quando o sujeito consegue 

atribuir um sentido para o que é aprendido, ou seja, um conhecimento precisa ser 

significativo, significar algo para ele, e assim ancorar-se à estrutura cognitiva do 

estudante. O processo de ancoragem compreende a associação do novo aprendizado 

às ideias já existentes, de modo que haja uma interação entre o recém introduzido e o 

já existente que resultará em um novo produto: um conhecimento mais amplo 

constituído dos conhecimentos envolvidos nesta relação e que esteja disponível na 

estrutura cognitiva para uso posterior (AUSUBEL, 2003, p.8). Desta forma, para 
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Ausubel, o aprendizado se realizaria a partir dos conhecimentos prévios do aluno, 

aqueles adquiridos em sua vivência, seja na educação escolar passada ou, remetendo-

nos a Vygotsky, nas interações do sujeito com o mundo exterior – a cultura e a 

sociedade.  

 

 

CINEMA E NARRATIVA CINEMATOGRÁFICA 

 

O uso da linguagem cinematográfica como uma ferramenta pedagógica para as 

aulas de história permite o contato do aluno com este mundo exterior.  Propomos que 

o filme seja entendido como um documento histórico e como um suporte para uma 

narrativa que pretende transmitir conhecimentos históricos aos espectadores.  

Neste sentido Marc Ferro propõe que o filme, assim como qualquer outra 

criação cultural, política ou laboral do homem, é produzido em um contexto sócio-

histórico em que ao examiná-lo como um documento podemos, “sem intenção do 

cineasta, revelar zonas ideológicas e sociais das quais ele não tinha necessariamente 

consciência” (FERRO, 1992, p. 16). Em outra perspectiva, Ferro entende que o lugar 

histórico e social dos espectadores também influencia na recepção das imagens, pois, 

dependendo da sociedade ou do momento, o conteúdo e a significação de uma obra 

podem ser lidos de maneira diferente ou mesmo inversos (FERRO, 1992, p. 18). 

O contato dos estudantes com o filme, sendo documento e suporte, possibilita 

a apreciação do discurso do outro em determinado período da história e sobre certos 

acontecimentos, de modo que esta relação cause impacto sobre os espectadores. Para 

José Reis, a diversidade de visões torna-se 

 
"referência" para o atual, que deixa de experimentar sua atualidade em 
silêncio e isolamento. A história tem, portanto, uma utilidade pragmática 
de valor incalculável: estabelece o diálogo entre os homens passados, em 
suas situações e soluções específicas, e os homens do presente, em seus 
problemas específicos. Este diálogo entre presente e passado aumenta, no 
presente, o número de participantes no debate e das capacidades inventivas, 
pela introdução dos homens e das criações passadas. (REIS, 1996, p. 89). 
 

Para que possamos utilizar a obra cinematográfica no processo de 

aprendizagem de história é necessário que ela seja entendida enquanto um suporte 
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para uma narrativa que compartilha de algumas características da narrativa histórica e, 

deste modo, pode contribuir para o contato e as discussões a cerca de determinada 

temática.  

Autores como Robert Rosenstone entendem que o filme, em última instância, é 

uma obra de ficção, mas que, ao se apoiar ou dialogar com as produções 

historiográficas, pode justamente criar e se valer do sugestivo, simbólico ou metafórico 

para estabelecer intersecções, tecer comentários e acrescentar outras ideias ao 

discurso histórico no qual se origina (ROSENSTONE, 2010, p. 54). Desta forma, 

podemos utilizar o filme como uma ferramenta que contém um discurso que é 

introduzido em uma discussão dialética para com os conhecimentos prévios dos 

alunos. Do contato entre diferentes formas de entendimento sobre a ditadura civil-

militar, tem-se a possibilidade de estabelecer “negociações” a partir da visualização e 

interpretação que os alunos fazem, reformulando suas concepções, ancorando 

conhecimentos aos já existentes e produzindo explicações mais complexas para o 

entendimento desta temática. 

Já o conhecimento histórico e o estímulo ao seu desenvolvimento teriam por 

função prática, segundo Jörn Rüsen, o uso para a compreensão do cotidiano e a 

tomada de decisões nos planejamentos futuros. Portanto, Rüsen propõe que a 

aquisição de conhecimentos históricos parta de necessidades presentes e busque 

elementos no passado que façam sentido para as pessoas, de modo que a história seja 

aprendida de forma significativa e esteja disponível para que possamos utilizá-las no 

entendimento do nosso tempo corrente e nas perspectivas de futuro (RÜSEN, 2001a, 

p. 10). Podemos destacar algumas semelhanças no modo de funcionamento e usos do 

conhecimento para Rüsen com a Teoria da Aprendizagem Significativa de Ausubel, 

pois, para este último autor, os conhecimentos ampliam a estrutura cognitiva do 

sujeito e ficam disponíveis para utilização conforme suas necessidades de raciocinar 

sobre um problema. 

O filme utilizado para esta investigação, Batismo de Sangue, baseado no livro 

de memórias homônimo de Frei Betto, aborda o envolvimento dos frades dominicanos 

na resistência de esquerda no final da década de 1960 e o seu auxílio no grupo de 

oposição ao regime Ação Libertadora Nacional, comandado por Carlos Marighella. A 
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obra cinematográfica é utilizada por nós como uma ferramenta pedagógica que 

possibilita o contato dos alunos com uma narrativa histórica que tenta transmitir 

conhecimentos históricos sobre outros participantes sociais em outro tempo. O 

enredo explora entre outros temas: a participação de frades na resistência à ditadura, 

demonstrando as divergências internas da instituição católica; o modo de combate 

não violento adotado pelos religiosos; os modos de atuação dos agentes da repressão 

para além da tortura; as consequências das torturas para algumas vítimas. 

A escolha deste filme permite, portanto, o contato com temáticas sobre a 

ditadura não muito difundidas ou que fogem ao senso comum de definição do período 

ditatorial, trazendo mais dados para o estabelecimento de um diálogo entre filme e 

espectadores que, dependendo do resultado do processo, pode contribuir para um 

entendimento mais amplo do período. 

 

 

A PRODUÇÃO DAS NARRATIVAS PELOS ALUNOS 

 

De acordo com Jörn Rüsen a narrativa seria uma expressão do pensamento 

histórico obtida através do esforço mental humano na tentativa de interpretar a si 

mesmo e o seu mundo. E mais, 

 
Narrar é uma prática cultural de interpretação do tempo, 
antropologicamente universal. A plenitude do passado cujo tornar-se 
presente se deve a uma atividade intelectual a que chamamos de 
"história" pode ser caracterizada, categorialmente, como narrativa. 
(RÜSEN, p. 149, 2001b)  

 

Com o intuito de colhermos narrativas dos alunos e, portanto, expressões dos 

seus pensamentos históricos, elaboramos um questionário5 como forma de obtermos 

suas respostas, tendo por expectativa que estas conteriam suas opiniões e conceitos 

sobre o aprendizado de história. Este questionário foi composto de forma que fosse 

respondido em dois momentos, antes e depois da exibição do filme para os alunos, 

                                                             
5
 O questionário foi aplicado em duas turmas do terceiro ano do Ensino Médio na escola estadual Attílio 

Codato, em Cambé – PR em novembro de 2011. 
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permitindo a elaboração de breves narrativas para cada pergunta e, deste modo, 

pudéssemos analisá-las, compará-las e interpretá-las. 

A partir da análise de suas respostas, pretendemos verificar as opiniões desses 

alunos sobre a possibilidade de aprendizado através dos filmes e quais as 

interpretações realizadas por eles sobre o período ditatorial brasileiro abordado na 

obra cinematográfica. Nossa expectativa é a de que o cruzamento dos dados obtidos 

nos ajude a entender estas duas questões: (1) se os estudantes esperam algum tipo de 

aprendizado ao assistirem um filme que possua um discurso histórico e essa 

expectativa é concretizada após a visualização do filme Batismo de Sangue; e (2) se a 

visualização e interpretação da narrativa cinematográfica presente na obra gera 

alguma alteração em seus conhecimentos sobre a ditadura de forma significativa, 

estando disponíveis para orientação temporal. 

Com a aplicação do questionário em duas etapas, esperamos registrar as duas 

extremidades do processo pelo qual os alunos passaram, possibilitando a comparação 

entre estes dois estágios e a percepção de suas expectativas sobre o aprendizado com 

filmes, os modos pelos quais os estudantes visualizaram, receberam e interpretaram o 

discurso histórico ali presente. Também verificamos de que modo a interpretação e o 

entendimento realizado sobre o que lhes foi apresentado serviu para a constituição de 

um conhecimento disponível para orientação e reflexão sobre o seu presente.  

Nesta hipótese, a orientação exigiria tanto a mobilização dos seus 

conhecimentos históricos prévios e dos adquiridos durante a discussão quanto à 

organização e a elaboração de uma argumentação coerente em forma de narrativa. 

Por fim, a comparação entre as duas etapas do questionário nos possibilitaria 

identificar a ocorrência de mudanças em suas narrativas, podendo indicar, 

dependendo das constatações, a aquisição de novos conhecimentos. 

No primeiro dia da aplicação do questionário estavam presentes cinquenta (50) 

alunos divididos em duas turmas (A e B), cujo perfil geral demonstra uma divisão 

igualitária quanto ao gênero (52% masculino e 48% feminino) e com idades típicas para 

a seriação do terceiro ano do Ensino Médio, 16 a 19 anos com a idade de 17 anos 

representando 84%. O consumo mensal dos filmes aponta que este é um hábito 
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comum entre os alunos e que a maioria (70%) assiste quatro ou mais obras 

cinematográficas por mês, em salas de cinema ou em âmbito doméstico. 

Para facilitarmos as citações, disponibilizamos a seguir as questões que, a partir 

de então, serão referidas pelo seu número de identificação: 

 

Q1 - Você costuma assistir filmes? Quantos por mês? 

Q2 - Para você, o que é História? 

Q3 - Você acha importante estudar História? Por quê?  

Q4 - Você acha possível aprender História através de filmes? Como? 

Q5 - O que você entende por Ditadura Militar6? 

Q6 - Qual cena do filme te chamou mais a atenção? Por quê? 

Q7 - Você acha que assistir a este filme te ajudou a compreender melhor a 

Ditadura Militar? Como? 

Q8 - Você acha que coisas que aconteceram durante a Ditadura Militar ainda 

podem ser percebidas no nosso dia-a-dia? Dê exemplo(s). 

Q9 - Qual você acha que foi a ideia principal que o diretor quis mostrar neste 

filme? 

Q10 - Você recomendaria este filme para alguém? O que diria para essa 

pessoa? 

 

O questionário consta de cinco questões (Q1 a Q5) que foram aplicadas em 

uma aula anterior à exibição do filme para verificarmos os conhecimentos e conceitos 

prévios destes alunos sobre a disciplina História (Q2 e Q3), o entendimento deles 

sobre a possibilidade de aprendizado através dos filmes (Q4) e as ideias prévias sobre a 

Ditadura Militar (Q5). As questões restantes (Q6 a Q10) foram elaboradas para que 

pudéssemos compará-las com as primeiras respostas. Desta forma, estas cinco últimas 

questões retomam, com outras palavras, o que já foi questionado antes e fornecem 

dados para fazermos comparações sobre: a questão do aprendizado histórico com 

                                                             
6 Esclarecemos que consideramos o governo ditatorial brasileiro, de 1964 a 1985, como civil-militar, no 
entanto, adotamos o termo Ditadura Militar para trabalhar junto aos alunos por ser esta a forma mais 
conhecida e comum para eles. 
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filmes (Q7 e Q10); o que eles reteram do filme sobre o período ditatorial (Q6); e o 

relacionamento intertemporal para entendimento do presente (Q8). 

 

 

AS EXPECTATIVAS DOS ALUNOS 

 

Através da análise das respostas dos alunos por meio de questionário, 

observamos que todos os cinquenta alunos participantes opinaram em maior ou 

menor grau de forma favorável sobre o aprendizado de história por meio dos filmes. 

Destes alunos, trinta (60%) forneceram respostas em que consideravam o filme capaz 

de explicar o conteúdo histórico trabalhado em sala de aula.  

Já 36% das respostas observam no filme uma função de facilitar ou auxiliar no 

entendimento da temática estudada, sendo que vários destes alunos também estão 

incluídos na primeira categoria apresentada. Outras respostas, entretanto, opinam 

sobre o aprendizado com obras cinematográficas de forma mais crítica, pois, 10% das 

opiniões sugerem que o filme seja uma produção baseada em acontecimentos 

históricos, ou seja, seria visualizado como uma construção que também teria 

elementos ficcionais ou adaptados ao mercado. 

Nossa hipótese é a de que o conceito de “aprendizado” de história destes 

alunos está diretamente ligado ao conceito do que é a disciplina de história para eles. 

Ao colocarmos a questão “Para você, o que é História?”, 87,8% dos alunos 

responderam de forma que percebemos uma concepção da disciplina de história como 

sendo um produto estático e fixo a ser alcançado pelas mãos do historiador (GAGO, 

2007, p.131).  

A estudante M. G., por exemplo, entende ser possível adquirir conhecimentos 

históricos “através de filmes que tem como roteiro acontecimentos verídicos” (Q4). Ao 

verificarmos sua conceituação sobre a disciplina de história, a aluna a define como “o 

conhecimento de outras épocas, pessoas, costumes ou seja do que já passou” (Q2).  

Outros casos também corroboram com nossa hipótese, como a resposta de A. 

B., para o qual o aprendizado com obras cinematográficas seria uma “alternativa, já 

que a maioria dos alunos não gostam de ler textos e livros, com filmes seria bem 
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melhor” (Q4). Entendemos a crítica do aluno sobre a forma tradicional de ensino com 

“textos e livros” e que esta não estaria mais realizando sua função de forma adequada 

às suas expectativas. Mas também percebemos uma concepção “mecânica” unilateral 

de aprendizado, pois, para ele a disciplina de história seria “acontecimentos ou épocas 

marcantes, e que deve ser transmitida para o aluno” (Q2). 

Após a exibição do filme, retornamos com o questionário para que 

obtivéssemos as respondas dos alunos depois da visualização com o intuito de 

compará-las às respostas dadas previamente. Constatamos que o entendimento da 

história como um “produto” disponibilizado na tela manteve-se, assim como assim 

como a noção de que o filme é capaz de “fazer ver como realmente acontecia” (M. S. – 

Q7). 

Quando questionados se a visualização do filme auxiliou a compreender melhor 

o período ditatorial, das 46 respostas obtidas, 39 (84,8%) informaram que as imagens 

ajudaram a visualizar ou ilustrar a realidade daquele período: “Sim, um pouco. Pois a 

maioria das cenas que vi [...] já sabia que acontecia, mas ao menos me fez ver como 

realmente acontecia” (M. S. – Q7). Ou “Sim, pois mostrou a realidade que muitas vezes 

a escola não consegue esclarecer” (F. M. – Q7). 

Em oposição, como já ressaltamos mais acima, cinco alunos (10%) 

apresentaram uma perspectiva mais crítica de visualização dos filmes dentro do 

processo de aprendizado. Em suas respostas os estudantes revelaram o entendimento 

de que os filmes – e as suas narrativas – seriam construções e que, portanto, poderiam 

ser manipuladas pelos seus criadores: “Muitos filmes tem seu enredo montado em 

cima de fatos históricos” (S. C. – Q4). Ou “Muito pouco, pois os filmes adaptam muito a 

história para vender [...]” (L. S. – Q4). 

O aluno L. S. reafirma o caráter comercial quando questionado após assistir o 

filme Batismo de Sangue. Para ele, “[assistir o filme ajudou] um pouco, penso que a 

melhor fonte para se aprender é o livro didático, pois o filme visa o lucro e se 

desprende da história” (Q7). Este aluno mantém o entendimento de que a história 

seria um produto fixo, mas já pensa no filme como uma representação criada por 

alguém e que lhe fornece materialidade para visualizar o que é estudado em sala de 

aula. O filme teria servido para a sua compreensão do período ditatorial através das 
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cenas de tortura, pois ele “sempre quis saber o quão intensa foi a ditadura” (Q6); 

entretanto, o objeto que reúne o conhecimento que deve ser aprendido para 

“entender o porque das coisas” (Q3) no presente seria o livro didático, este isento do 

objetivo de gerar lucro ao seu produtor.  

Nesta análise das respostas obtidas percebemos o indicativo de que existe uma 

percepção crítica destes cinco alunos sobre a narrativa cinematográfica como uma 

construção que não teria por objetivo único reunir o conhecimento histórico – único e 

verdadeiro – em um meio disponível para o aprendizado. 

As constatações obtidas por nós, seja na análise da categoria maior ou deste 

pequeno grupo de cinco alunos, permitem perceber que a concepção de história 

atribuída por eles à disciplina influencia nas suas expectativas de aprendizado através 

do filme e na forma pela qual eles visualizam e selecionam os argumentos que 

consideram significativos. A narrativa histórica presente na obra cinematográfica é 

recebida pelos alunos por uma estrutura cognitiva já existente, prévia, adquirida de 

suas vivências passadas e que servem de base para a interação e para o modo de 

operação utilizado por eles na interpretação do que lhes é apresentado de novo. A 

concepção de história do aluno influencia no entendimento do exterior que o cerca e 

no modo de raciocínio histórico utilizado diante de uma carência de orientação – neste 

caso, a necessidade de responder às questões colocadas para ele. 

 

 

INTERPRETAÇÃO DA NARRATIVA CINEMATOGRÁFICA 

 

A elaboração do questionário aplicado contemplou questões que visaram 

detectar os conhecimentos prévios dos alunos sobre a temática o filme que seria 

exibido. Sobre a questão “O que você entende por Ditadura Militar” obtivemos as 

seguintes categorias de forma mais expressiva: Governo com ações antidemocráticas – 

76%; Período em que vigorou a censura – 48%; Golpe ou intervenção autoritátia – 

42%; Repressão – 36%. 

As respostas contemplaram múltiplas definições sobre a Ditadura, entretanto, a 

opinião mais frequente nas respostas, 76%, diz respeito às medidas antidemocráticas 
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adotadas pelo governo ditatorial: suspensão de direitos civis, proibição de 

manifestações contrárias ao governo e adoção de medidas políticas autoritárias. 

Incluímos a censura na contagem desta categoria, mas também a contabilizamos como 

uma categoria separada por ser uma característica do regime amplamente difundida 

nos meios de comunicação. Pelo mesmo motivo realizamos uma categorização à parte 

para o termo “repressão” por também ser uma expressão amplamente difundida na 

mídia; em alguns casos, os alunos associaram o termo “repressão” às medidas 

antidemocráticas, autoritárias e de supressão de direitos políticos e em outras 

respostas o utilizaram como uma forma negativa, porém genérica de definição do 

regime. 

Ao compararmos os entendimentos dos alunos com seus conhecimentos 

prévios sobre o tema, percebemos a potencialidade dos meios de comunicação em 

sensibilizar os espectadores, direcionando sua atenção ou causando nele algum tipo de 

empatia. 75,6% dos alunos que assistiram ao filme indicaram as cenas de tortura como 

a cena que mais chamou a atenção. A opção do diretor em criar cenas de tortura 

violentas, agressivas e impactantes atingiu seu objetivo, resultando em respostas que 

demonstram tais reações: “[...] o ser humano é muito cruel, nem animais fazem isso 

[...]” (J. S. – Q6); ou “[...] foi a cena em que eu me coloquei no lugar dele, desde a dor 

até os ideais” (U. C. – Q6). 

Quando perguntados sobre qual seria a intencionalidade do diretor com a obra, 

os estudantes indicaram o que já constatamos, o entendimento do filme histórico 

como a reprodução da realidade passada. Esta observação também condiz com as 

impressões que tivemos ao perguntarmos qual a cena que mais chamou a atenção do 

aluno, pois a ideia principal do diretor entendida por eles seria: “[...] mostrar a idéia 

real de como as pessoas eram torturadas e mortas” (L. T. – Q9). 

Já abordagens mais sutis como a proibição de manifestações políticas ou o 

abuso de autoridade que poderíamos considerar como algumas das medidas 

antidemocráticas e que apareceram em 76% dos conhecimentos prévios, foram 

percebidas no filme em questão por apenas 4,4% e 2,2% dos alunos, respectivamente. 

No que diz respeito ao uso destes conhecimentos prévios e adquiridos através 

do filme para orientação prática (Q8), apenas 36,2% dos alunos informaram não 
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perceberem uma relação entre o passado e o seu presente. Em seguida, temos a 

percepção de que a sociedade em que eles estão inseridos ainda sofre alguns reflexos 

do período ditatorial (21,3%), principalmente no que diz respeito aos traumas sofridos 

pelas vítimas e nos silêncios da população daquela época que até hoje não discute o 

assunto. 

Temos a hipótese de que a percepção dos traumas sofridos pelas vítimas tenha 

sido estimulada pela narrativa do filme, em que Frei Tito suicida-se por não suportar as 

seqüelas psicológicas das torturas que sofreu.  

Destacamos também o entendimento dos alunos de que existe uma 

manipulação da opinião pública através da mídia ou de influências políticas (14,9%) e o 

uso excessivo de violência por parte da polícia. Em especial, destacamos a resposta de 

M. A. S. que relacionou os conhecimentos envolvidos na temática e no filme com um 

acontecimento que estava em discussão na sociedade durante a aplicação do 

questionário: “A opressão de movimentos, a censura. Por exemplo o movimento 

estudantil que acontece na USP7, as ações exageradas da polícia [...]”. (Q8) 

De acordo com a proposta de Gago (2007, p. 132), entendemos que este aluno 

demonstra um padrão de pensamento do passado em perspectiva, pois, ele interpreta 

e problematiza uma realidade que lhe é estranha (o autoritarismo no período 

ditatorial) e mobiliza estes conhecimentos na construção de um sentido para o seu 

presente. 

Assim, analisando os dados obtidos nesta investigação percebemos que a 

visualização do filme por si só causou um direcionamento da atenção dos estudantes 

em que estes interpretaram a narrativa cinematográfica de forma individual a partir 

dos seus conceitos sobre História e sobre a Ditadura. A avaliação destes dados permite 

que elaboremos uma investigação mais aprofundada não somente sobre os impactos 

da visualização do filme histórico pelos alunos como também as consequências da 

ação mediadora do professor, que orientará as discussões como já apontado. 

                                                             
7
 O aluno refere-se à ocupação das dependências da Universidade de São Paulo (USP) pelo movimento 

estudantil, no mês de novembro de 2011, como forma de protesto. O movimento gerou diversas 
opiniões a favor e contra o mesmo nos meios de comunicação e, após ação judicial, foi retirado do 
prédio da universidade através de uma forte ação policial.  
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 Os alunos demonstram, em sua maioria, entender a História como uma 

disciplina fixa no passado, mas que pode ser utilizada no entendimento do seu 

presente. A maioria deles informou perceber uma relação entre o passado visualizado 

na obra cinematográfica e o seu presente. A atribuição de sentido dada pelos 

estudantes ao passado os auxiliou no entendimento do seu presente, seja no seu 

cotidiano pessoal ou nos acontecimentos da sociedade em modo geral. 
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Literacia histórica: considerações e articulações 
com a cultura midiática 
 

Flávia Mantovani 1 
 
  

 

 

 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

O assunto que abordaremos no presente texto é parte da pesquisa que 

desenvolvemos no Programa de Pós-Graduação em História Social da Universidade 

Estadual de Londrina, na linha de pesquisa denominada “História e Ensino”, na qual 

buscamos investigar a construção discursiva do corpo na Revista Capricho (2004 – 

2006) e, ainda, as apropriações que fazem as leitoras de tal revista. Sucintamente, 

podemos dizer que entendemos a relação entre a revista e a leitora de maneira 

entrecruzável, ou seja, não apenas importa o discurso que a revista dirige ao seu 

público, mas também a recepção de tal discurso pelas leitoras, entendendo que toda 

leitura é uma prática inventiva na qual o sujeito interpreta o material midiático 

conforme seus próprios códigos culturais, destituindo a revista de um sentido único e 

absoluto (RAMOS, 2009, p. 02). 

Ao direcionarmos a nossa preocupação para a recepção e apropriação da 

leitora, importa-nos indagar, sobre esta adolescente, se a maneira como atualmente 

entendemos o corpo, ou o modo como a revista o representa, seria diferente do modo 

como ele foi entendido, cuidado, apreendido em tempos passados, ou seja, se a leitora 

interpreta a revista de forma histórica. Neste sentido, buscamos observar a capacidade 

                                                             
1 Mestranda no Programa de Pós-Graduação em História Social da Universidade Estadual de Londrina 
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destes sujeitos de contextualização e/ou comparação, de forma histórica ou 

anacrônica, das racionalidades, das sensibilidades e experiências, do passado e do 

presente. Este procedimento implica na idéia de que a forma de “ler” o mundo através 

de um “raciocínio” histórico, no caso, sobre os usos/costumes referentes ao corpo, 

pode interferir na maneira em que se interpretam os enunciados discursivos da 

revista. 

Portanto, preocupamo-nos com uma possível habilidade de leitura histórica 

do material midiático referente à nossa pesquisa. Para tanto, é pertinente o uso do 

conceito de “literacia histórica” proposto por Peter Lee, o qual será abordado neste 

trabalho, dada necessidade de construirmos um conceito do qual nos apropriaremos 

mais tarde. Nosso objetivo é discutir, em linhas gerais, a emergência deste conceito no 

campo da Educação Histórica e, com base em autores ligados a este campo – 

sobretudo Lee, Schimidt, Barca e Rüsen – tentar delimitar o que significa a “literacia 

histórica”, bem como suas principais características e, ainda, implicações deste 

conceito, ou melhor, deste raciocínio para a nossa pesquisa. 

 

 

“LITERACIA HISTÓRICA”: CONSTRUINDO O CONCEITO 

 

 A “literacia histórica”, tal como elucidada por Peter Lee, relaciona-se com um 

complexo de habilidades para movimentar conceitos sobre História quando 

interpretação de dada realidade. Mais do que isso – uma competência de leitura e 

compreensão lingüística – a “literacia histórica” está intimamente ligada à Educação 

Histórica, como indispensável para que ocorra o desenvolvimento da Consciência 

Histórica. (BARCA, 2006; SCHIMIDT, 2009) O próprio termo “literacy”, como usado por 

Lee, em sua tradução literal seria “alfabetização”, e a palavra “literacia” vem sendo 

utilizada mais especificamente pelos pesquisadores ligados ao campo da Educação 

Histórica. Neste sentido, como explicitado pelo próprio autor, a “literacia histórica” 

baseia-se nos estudos de Jörn Rüsen sobre a Consciência Histórica, e em suas 

considerações sobre a função do conhecimento histórico para a “vida prática” 

enquanto orientador da experiência humana no tempo (LEE, 2006, p. 134). Deste 
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modo, não poderíamos, ao discorrer sobre a literacia proposta por Lee, deixar de 

destacar algumas considerações de Rüsen. Segundo ele: 

 

“(...) A consciência histórica serve como um elemento de orientação 
chave, dando à vida prática um marco e uma matriz temporais, uma 
concepção do ‘curso de tempo’ que flui através dos assuntos 
mundanos da vida diária. Essa concepção funciona como um 
elemento nas intenções que guiam a atividade humana, nosso ‘curso 
de ação’. A consciência histórica evoca o passado como um espelho 
da experiência na qual se reflete a vida presente, e suas 
características temporais são, do mesmo modo, reveladas.” (RÜSEN, 
2011, p. 58). 

 

Assim, a consciência histórica é o que nos permite, enquanto seres humanos, 

significar o nosso passado, o qual se reflete no presente, influindo em nossas escolhas, 

em nossa experiência e, de modo geral, perpassa a nossa ação naquilo que ele chama 

de “vida prática”. A forma como relacionamos a experiência passada, a relação que 

temos com o presente e o futuro teriam estreita ligação com o tipo de consciência 

histórica.  

Sem a intenção de nos aprofundarmos na totalidade e complexidade da obra 

de Rüsen, e focando no aspecto da tipologia da Consciência Histórica, podemos expor 

que este estudo demonstra em que dimensão o conhecimento sobre história faz 

sentido na vida prática. As quatro tipologias2 de consciência criada pelo autor 

relacionam-se com as tomadas de decisão na vida prática em que a História tem 

influência. De acordo com a consciência do indivíduo – tradicional, exemplar, crítica ou 

ontogenética – em relação a sua consciência moral, há um tipo de interpretação do 

passado, da experiência passada, que modifica a sua noção sobre o tempo presente. 

Neste sentido, a narrativa do sujeito se torna indispensável na identificação da 

consciência histórica que ele traz, ou seja, a “narração tem a função geral de servir 

para orientar a vida prática no tempo. Mobiliza a memória da experiência temporal 

abrangente, e confere uma perspectiva temporal interna e externa à vida prática.” 

(RÜSEN, 2011, p. 62).  

                                                             
2
 Para uma discussão mais aprofundada ver: RÜSEN, Jörn. O desenvolvimento da competência narrativa 

na aprendizagem histórica: uma hipótese ontogenética relativa à consciência moral. In: SCHIMIDT, 
Maria Auxiliadora; BARCA, Isabel e MARTINS, E. R. (Orgs.) Jörn Rüsen e o Ensino de História. Curitiba. 
Editora UFPR, 2011. 
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É importante ressaltar que a tipologia criada por Rüsen acerca da consciência 

histórica não significa a existência de estágios evolutivos da consciência do sujeito, ou 

um caminho linear a ser seguido da consciência tradicional até a ontogenética. Ainda, 

as tipologias não devem ser vistas como estanques, uma vez que se mesclam no 

indivíduo diante da diversidade de experiências humanas. Este estudo deve ser 

apreendido como um ponto de partida para pesquisas em História que privilegiem a 

forma pela qual os estudantes aprendem história, bem como questões ligadas a sua 

função e usos; o próprio Rüsen, em estudos mais recentes, não se prende tanto à idéia 

de consciência, mas a outras dimensões acerca do conhecimento histórico, como a 

experiência, a interpretação e a orientação. (RÜSEN, 2011)    

Neste contexto, a questão da narrativa ganha destaque, ao passo que é por 

meio dela que se tem acesso à consciência histórica do sujeito. Esta “competência 

narrativa” implica em sistematizar os sentidos que damos ao passado, para si e para o 

outro, e mobiliza três elementos em sua constituição: conteúdo, forma e função, que 

relacionam-se, respectivamente, com a experiência, a interpretação e a orientação: 

 

“(...) Essa competência pode se definir como a habilidade da 
consciência humana para levar a cabo procedimentos que dão 
sentido ao passado, fazendo efetiva uma orientação temporal na vida 
prática presente por meio da recordação da realidade passada. Esta 
competência geral relativa a ‘dar sentido ao passado’ pode ser 
definida em termos dos três elementos que constituem juntos uma 
narração histórica: forma, conteúdo e função. Em relação ao 
conteúdo, pode-se falar de ‘competência para a experiência 
histórica’; em relação à forma, de ‘competência para a interpretação 
histórica’; e em relação à função, de ‘competência para a orientação 
histórica’” (RÜSEN, 2011 p. 59) 

 

Estes três elementos, a experiência, a interpretação e a orientação, buscam 

respaldo na consciência histórica do indivíduo. A experiência envolve uma habilidade 

para ter experiências temporais, ou seja, a capacidade de aprender a olhar o passado 

diferenciando-o do presente. A interpretação, engloba atribuir significado diante da 

experiência e, a orientação, supõe uma capacidade para se utilizar do todo temporal, 

quando da orientação pra vida. (Idem). 
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 Para Rüsen, a aprendizagem histórica deve ser direcionada no sentido de levar 

o educando a desenvolver uma consciência histórica ontogenética, onde o sentido do 

passado seria, propriamente, a mudança e o argumento de que os tempos mudam. 

Neste tipo de consciência, a memória histórica representa a “experiência da realidade 

passada como acontecimentos mutáveis”, e “vê a vida social em toda a abundante 

complexidade de sua temporalidade absoluta” (RÜSEN, 2011 p. 59). Neste contexto, 

diferentes pontos de vista são aceitos, pois se admite uma perspectiva de mudança 

temporal, onde o raciocínio moral dependeria essencialmente “do argumento da 

mudança temporal como necessária ou decisiva para estabelecer a validade dos 

valores morais” (Idem, p. 70). Em resumo, na consciência ontogenética:  

 

“O futuro supera, excede efetivamente o passado em seu direito 
sobre o presente, um presente conceituado como uma intersecção, 
um nó intensamente temporal, uma transição dinâmica, esta é a 
forma refinada de uma espécie de pensamento histórico moderno 
marcado pela categoria de progresso, ainda que tenha sido arrojado 
por uma dúvida radical pelas intimações da pós-modernidade, 
pensadas por certo segmento da elite intelectual contemporânea.” 
(RÜSEN, 2011 p. 69)  
 

Para Lee, a aprendizagem em história também implica em uma mudança 

estrutural nesta consciência e, como condição para esta aprendizagem, ou seja, para o 

desenvolvimento da consciência ontogenética, ele estipula como pré-requisito a 

“literacia histórica”. Neste sentido, e preocupado com o desenvolvimento da literacia 

histórica na escola, ao buscar uma definição sobre ela, ou melhor, uma delineação do 

conceito, Peter Lee destaca que é importante apreender as ideias sobre historia que 

trazem os estudantes, mas não só isso: é importante entender com clareza sobre qual, 

ou quais, os conhecimentos que queremos que o aluno tenha ao final do curso na 

disciplina história. Assim, já definindo alguns pressupostos para a literacia histórica, ele 

considera: 

 

“Uma primeira exigência da literacia histórica é que os alunos 
entendam algo do que seja história, como um “compromisso de 
indagação” com suas próprias marcas de identificação, algumas 
idéias características organizadas e um vocabulário de expressões ao 
qual tenha sido dado significado especializado: ‘passado’, 
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‘acontecimento’, ‘situação’, ‘evento’, ‘causa’, ‘mudança’ e assim por 
diante”. (LEE, 2006, p. 136). 
 

Seguindo neste raciocínio, para que o aluno raciocine historicamente, é 

necessária uma postura questionadora acerca do passado, onde tais conceitos 

apontados pelo autor – acontecimento, evento, causa, etc. – são importantes para a 

construção de um conhecimento histórico. Lee aponta que, para isso, os alunos 

deveriam entender: o conceito de evidência como importante para a possibilidade de 

um conhecimento histórico; o fato de as explicações históricas serem contingentes e 

condicionais, ou seja, reconstroem valores, situações e intenções relevantes; a de que 

as explicações em história não são cópias fiéis do passado, mas, no mínimo, questões 

relativas ao âmbito do documento em questão (LEE, 2006, p. 136). Em suma, mais 

importante do que apreender os fatos históricos e conceitos históricos, é atribuir 

significado ao passado, tendo em vista que esta atribuição de significado ao passado é 

o próprio conhecimento sobre ele, na medida em que é impossível apreendê-lo em sua 

totalidade e que as explicações sobre ele são relativas, produzidas sob uma série de 

fatores que influenciam nas relações de poder que envolvem a produção do 

conhecimento histórico. 

  Também ligada ao campo da Educação Histórica, Maria Auxiliadora Schimdt, 

aponta o desafio da “literacia histórica” para o Ensino de História neste século. Assim, 

diferentemente das teorias educacionais que centram sua importância na 

aprendizagem, esta vertente da pesquisa em Ensino de História evidencia certa 

preocupação com a forma como os alunos apreendem conceitos em história, pois há a 

valorização de uma sólida formação na ciência de referência, ou seja, entra em 

questão a natureza específica do conhecimento histórico. Neste sentido, diante do 

quadro em que se encontram as discussões acerca da escola, do ensino, do aluno e do 

professor no contexto deste século, emerge a noção de que a finalidade do ensino de 

história é a formação da consciência histórica, tal como apreendida por Rüsen através 

da “literacia histórica” de Lee (SCHIMDT, 2009). 

A autora também concorda que a aprendizagem em história não deve 

privilegiar a aquisição de fatos e conceitos pois é mais do que isso, e se constitui em 

uma forma específica de conhecimento que emerge das carências da vida prática, no 
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presente, como considera Rüsen. Estas, nos posicionam em relação ao passado e ao 

futuro. Segundo ela, em suma:  

 

“Assim, considerando que não se pode escapar do passado, a 
literacia histórica baseia-se no entendimento de que se deve 
propiciar e obter condições para que se possa fazer escolhas 
intencionais a respeito do passado. Por isto, é válida a questão 
colocada pela literacia histórica, de que é importante saber que 
passado se quer, que usos a história tem para a vida prática e de que 
maneira a História pode ser aprendida.” (SCHIMID, 2009, p.14)  

 

Neste contexto, questões que abarcam a problemática da função e dos usos do 

conhecimento histórico, bem como a pergunta “para quê aprendemos história?” 

ganha um sentido particular, uma vez que o passado não tem sentido próprio, mas é 

historicizável de acordo com os interesses e as demandas do historiador. Do mesmo 

modo, para os jovens, o passado deve fazer sentido relacionado à experiência, ao 

lugar, à história de vida de cada individuo. Isto implica em levar em conta a realidade, 

a experiência de vida, o cotidiano de cada aluno se a intenção for ensinar história 

tendo em vista as elucidações de Peter Lee. Segundo a autora, uma literacia histórica 

deve levar em conta que os estudantes saibam: 

 

 “ter uma imagem do passado que lhes permita orientarem-se no 
tempo, a qual exige o domínio de determinados conteúdos históricos 
ou uma compreensão substantiva coerente do passado; um 
conhecimento de como desenvolver uma explicação e narrativa do 
passado, o que pressupõe o domínio de idéias substantivas e de 
idéias de segunda ordem que colaborem para organizar o passado, 
fazendo com que o conhecimento do passado seja possível;” 
(SCHIMIDT, 2009, P. 17). 
 

Relacionando as considerações de Lee e Schimidt, podemos dizer que a literacia 

histórica é basicamente uma forma histórica de ler o mundo, na qual a orientação 

temporal assume grande importância. Para isso, aprender história não envolve 

somente apreender fatos objetivos do passado, como se este fosse estático, mas 

envolve uma dimensão maior de conhecimento histórico, que considere a importância 

deste passado na vida presente. A história, neste sentido, é vista como uma área de 

conhecimento que vai além da simples transmissão de fatos passados – como se este 

fosse estático, pronto e acabado – implicando mais em um modo histórico de ver o 
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mundo, que demanda relacionar o passado e o presente. Independentemente de 

questões teóricas sobre a natureza do conhecimento histórico, que tanto se divergem 

conforme a vertente historiográfica, nos apropriaremos em nossa pesquisa, da noção 

até aqui explicitada de que o conhecimento histórico implica em um raciocínio 

específico, uma lógica histórica.   

 
 
LITERACIA HISTÓRICA E CULTURA MIDIÁTICA: ALGUMAS ARTICULAÇÕES 

 

Sem o objetivo de explicitar em detalhes o nosso projeto de pesquisa, 

pontuaremos, em linhas gerais, as problemáticas com as quais nos preocupamos. 

Objetivamos identificar representações do corpo na Revista Capricho. Para tanto 

buscamos observar, em relação ao corpo exposto em suas páginas, a sua conformação 

estética, ou seja, os modos pelos quais a revista intenciona normalizar o corpo da 

leitora, através de orientações de “como pensar”, “como ser” e “como fazer” 

relacionadas aos cuidados com o corpo adolescente, por meio da abordagem de 

determinados assuntos como “moda”, “beleza” e “comportamento”. Uma reflexão 

acerca de uma revista como a Capricho e suas formas de abordagem do público leitor 

adolescente e feminino reflete a necessidade de aproximar-se da cultura juvenil, e ao 

mesmo tempo da compreensão, em uma perspectiva histórica, do “jovem” ou 

“adolescente”, que se apresenta como um sujeito muito particular na cultura 

contemporânea. A Capricho, por ser uma revista de grande circulação, que atinge um 

número relativamente grande de leitoras, e compreender uma parcela significativa do 

mercado de revistas voltadas para o público feminino teen3, constitui um espaço 

relevante em uma análise sobre a “cultura juvenil” e a “cultura midiática” 4. Os “modos 

                                                             
3
Abreviação da palavra inglesa teenager sinônimo para “adolescente”, convencionalmente utilizada pelo 

mercado voltado para este público. 
4
 Márcia Elisa Teté Ramos em sua tese: “O ensino de história na revista Nova Escola (1986-2002): cultura 

midiática, currículo e ação docente” especifica que “Elabora-se a categoria de análise ‘cultura midiática’ 
partindo da asserção de que na contemporaneidade: 1) com o incremento de instituições e tecnologias 
orientadas para a produção e difusão de mensagens pelos meios de comunicação ampliou-se a 
disponibilidade das formas simbólicas para grande número de indivíduos, em cada vez mais espaços e 
em velocidade sempre maior; e 2) coexistem várias linguagens midiáticas em um só instrumento de 
armazenamento-transmissão de informações. A utilização dessa categoria também é presidida pela 
noção de que a mídia é significado já na sua materialidade e como meio e mensagem condiciona e 
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de ser” adolescentes – muitas vezes, enfatizados por eles próprios – são evidenciados 

na mídia que, neste sentido, assume uma função socializadora e principalmente 

pedagógica, porque intenciona intervir na cultura adolescente orientando e ensinando 

condutas, regras, modos de pensar e agir específicos, configurando a Capricho 

enquanto um espaço informal de educação.  

A revista Capricho é, atualmente, editada quinzenalmente pelo Grupo Abril, e 

conta com uma tiragem média de 203.306 exemplares – dos quais 75.572 são 

assinaturas – segundo o portal de publicidade da Editora Abril. Seu público compõe-se 

89% de meninas, e os outros 11% restantes de meninos. A publicação circula em todo 

o Brasil, porém a maior vendagem está concentrada no sudeste do país – 56% das 

leitoras estão nesta região. O público alvo visado pelos editores da revista compõe-se, 

em sua maioria, de adolescentes, o que faz da Capricho uma das mais influentes 

revistas teen do mercado atual.5 

Neste sentido, entendemos a revista como um “currículo”, ou seja, uma 

instância pedagógica, um espaço extra-escolar de aprendizagem, por que também 

busca interferir na identidade e subjetividade, ainda que não tenha sistematizado o 

corpo de conhecimentos que quer transmitir, como acontece com espaços oficiais 

destinados á educação. Esta noção de que o conhecimento não está só na escola é 

argumentada por Tomaz Tadeu da Silva, e pressupõe a idéia de que toda cultura 

envolve uma pedagogia, e toda pedagogia envolve uma cultura, ou seja, “tal como a 

educação, as outras instâncias culturais também são pedagógicas, também tem uma 

'pedagogia’, também ensinam alguma coisa. Tanto a educação quanto a cultura em 

geral estão envolvidas em processos de transformação da identidade e da 

subjetividade” (SILVA, 2004, p. 139). Assim, a revista Capricho, ao lado de várias outras 

instâncias produtoras de sentido, implica em uma pedagogia, ensina certos 

conhecimentos – neste caso, ressaltaremos as noções de gênero e consumo. Enxergar, 

portanto, tais espaços extra-escolares como importantes na formação dos sujeitos 

implica em reconhecer o apagamento das fronteiras entre instituições oficiais e não-

                                                                                                                                                                                   
possibilita - mas de modo algum determina ou fixa – as explicações, as representações e as 
interpretações referentes à realidade” (RAMOS, 2009, p. 60). 
5
 Informações extraídas de <www.publiabril.com.br/marcas/capricho/revista/informacoes-gerais> 
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oficiais, causado, sobretudo, pela realidade pós-moderna que experimentamos, que 

acaba por equiparar espaços culturais e pedagógicos, Em suma:  

 

Agora a equiparação está completa: através dessa perspectiva, ao 
mesmo tempo que a cultura em geral é vista como uma pedagogia, a 
pedagogia é vista como uma forma cultural. o cultural torna-se 
pedagógico, e o pedagógico torna-se cultural. É dessa perspectiva que 
os processos escolares se tornam comparáveis aos processos de 
sistemas culturais extra-escolares, como os programas de televisão ou 
as exposições de museus, por exemplo, para citar duas instâncias 
praticamente 'opostas’. (SILVA, 2004, p. 139) 

 

Assim, está implícita na revista uma pedagogia cultural, isto é, ela é um destes 

espaços que interfere na identidade das leitoras, na medida em que quer ensinar 

condutas específicas à leitora. Interessante observar que, no que diz respeito a estas 

orientações, a Capricho aborda assuntos relacionados ao universo feminino e 

adolescente, como se a leitora precisasse de suas dicas, e constrói esta necessidade 

nas leitoras, através de certas estratégias discursivas. Assim, traz em suas páginas 

orientações das mais diversas, em relação ao corpo, beleza, moda, roupas, 

maquiagem, etc. Nesse contexto, busca impor determinados sentidos: 

 

Ora, esse processo de criação de tipos de homens e mulheres, de 
jovens e crianças, imaginados e vendidos na publicidade e na mídia 
de um modo geral, quando submetido a uma análise mais rigorosa, 
acaba expondo não exatamente um mundo apaziguado, mas a 
manifestação de uma verdadeira batalha pela imposição de 
determinados sentidos (FISCHER, 1999, p. 25)  

 

Além disso, concebemos o espaço midiático, enquanto um âmbito educador ao 

lado de outras instâncias produtoras de sentido em nossa sociedade – escola, família, 

igreja – isto é, na medida em que os produtos da cultura midiática, em especial as 

revistas de consumo, desempenham uma “função pedagógica”, podemos entendê-las 

como um espaço de “educação informal”. À vista disto, centralizamos a relevância do 

nosso estudo nesta concepção, uma vez que a Capricho se enquadra nestes papéis na 

medida em que dirige seus discursos para a adolescente com a pretensão de orientá-

la. Ainda, a revista não só “educa” suas leitoras, mas também nos dá indícios do quão 

importante é o papel do corpo no modo de vida contemporâneo, ao passo que, na 
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mídia – não raro, nas revistas para adolescentes – ele é o centro das atenções, visto 

como o lócus por excelência da identidade de cada sujeito, e entendido como um 

projeto a ser aperfeiçoado, onde cada pessoa assume uma postura de aprendiz do seu 

próprio corpo. 

Contudo, é fundamental a considerar que, ainda que haja, por parte da mídia – 

neste caso, da Capricho – uma intenção clara de conformação do corpo de suas 

leitoras através de seus discursos, não há garantia de sucesso total desta conformação, 

uma vez que o público leitor interpreta a revista de acordo com seus códigos culturais. 

Em outras palavras, podemos dizer que os materiais midiáticos possuem a capacidade 

de infundir suas visões de mundo às leitoras, mas não a sua garantia, uma vez que não 

possui controle das apropriações que estas podem fazer. Assim, ressaltamos que o 

nosso objetivo é a identificação de discursos pelos quais a Revista Capricho normaliza 

o corpo da leitora, mas considerar que existe o problema da recepção da revista, uma 

vez que, todo indivíduo é compreendido, neste contexto, como sujeito ativo na 

produção de sentidos quando da prática da leitura; além disso, os sujeitos são 

permeados por vários discursos, isto é, não apenas a Capricho atua na subjetivação das 

identidades das leitoras, mas vários outros discursos a que elas estariam sujeitadas: o 

discurso da mídia, da religião, da família, do trabalho, do consumo, etc.   

Se a Capricho reproduz determinados padrões e representações sobre o corpo, 

qual seria o tipo de entendimento destas representações por parte das leitoras? Ou 

ainda, como se apropriam das idéias da revista as adolescentes que a lêem? Buscando 

responder esta pergunta, nos interessa pesquisar, dentre possíveis leitora da revista, 

suas idéias sobre corpo, e como interpretam este material midiático.  

Nota-se, ao longo das páginas da revista, se dá um discurso que busca 

normalizar e conformar esteticamente o corpo da leitora. Portanto, entendemos que a 

Capricho está inserida neste quadro, formulando pedagogias referentes ao corpo, 

relacionadas com o universo midiático e o consumo. Em uma análise mais detalhada, 

veremos que estas “práticas pedagógicas” são referentes ao indivíduo, incitando a um 

cuidado constante com o corpo, ou seja, incitando determinadas maneiras de ser. Ao 

enunciar o cuidado com o corpo, que seria certo, correto, saudável, pertinente, a 

revista “ensina” modos de agir e de pensar, perspectivando uma intervenção cultural. 
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Podemos inferir, quando da leitura da Capricho, que o consumo é uma das suas 

razões de ser. Sobre isso, Fontenelle, lança um olhar investigativo sobre o consumidor, 

considerando ser este um “sujeito proteu”6. Neste sentido, a autora argumenta que o 

consumo é uma via pela qual o sujeito contemporâneo assume diversas identidades. 

Segundo ela, o “‘processo identitário’ sempre foi marcado por reinvenção permanente 

e não por um quadro fixo que tenha permanecido ao longo da nossa existência” 

(FONTENELLE, 2003, p 103). Assim, a identidade seria algo sempre em construção, um 

processo sempre em marcha; em resumo, conclui a autora que: 

 

Numa sociedade na qual o grande padrão de valor é se algo pode ou 
não se tornar ‘midiático’, corresponde por sua vez um sujeito 
performático, portanto, ‘proteu’, a assumir diferentes disfarces, 
máscaras, formas, através das quais possa ser captado enquanto a 
imagem que deseja representar para o outro. (FONTENELLE, 2003) 

 

Num contexto mais amplo, poderíamos pensar que a Capricho reproduz 

estereótipos e estilos de vida muitas vezes incorporados pelas leitoras, que o fazem 

mediante a prática de consumo. Todavia, uma análise mais detalhada demanda uma 

atenção sob o lugar que ocupa nas relações de poder em nossa sociedade este grupo 

ao qual nos referimos, os “adolescentes”. Sobre eles, existem algumas questões que 

perpassam este trabalho. Primeiro, a construção discursiva sobre a adolescência, que 

nos permite refletir sobre tal grupo, e seu caráter histórico; em segundo lugar, a 

reflexão acerca dos desdobramentos que possibilita tal construção discursiva, como 

por exemplo, a emergência de uma mídia específica dirigida a este grupo, juntamente 

com a relevância que este assume enquanto consumidor potencial. 

Assim, entendemos que a “adolescência” é um fenômeno histórico, uma vez 

que não é natural “ser adolescente”, pois esta “etapa” da vida surge, enquanto tal, nas 

ciências psi no século XIX quando, devido a inúmeros fatores, emerge o homem 

enquanto objeto de estudo nas ciências humanas. Neste contexto, surge a 

adolescência enquanto fase problemática. No entanto, conceber assim a adolescência 

seria um erro do ponto de vista histórico, pois a estaríamos despindo de sua 

historicidade, visto que ela não é um fato dado, e não pode ser naturalizada enquanto 

                                                             
6
 “O nome ‘Proteu’ nos remete à figura mitológica que tinha a capacidade de assumir diferentes formas” 

(FONTENELLE, 2003, p. 102) 
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tal. Nesse sentido, César considera que dizer que a adolescência é uma fase da vida, a 

priori, problemática, significa desconsiderar o caráter histórico de tal concepção e, 

ainda, “insistir na manutenção de um modo específico de investigação cientifica que 

naturaliza ou essencializa seus temas de questionamento” (CÉSAR, 2008, p 27). Assim, 

esta concepção de adolescência – deveras a-histórica, extemporânea, que naturaliza a 

tal fase – viria do positivismo científico do século XIX e de suas derivações, tais como a 

medicina higienista e a eugenia.  

Portanto, não podemos entender que a condição de “adolescente” pela qual 

passa a leitora da revista Capricho determina sua forma de entender os enunciados da 

revista. Neste sentido, as apropriações feitas pelas jovens leitoras – embora estas 

interpretem o material midiático conforme os seus próprios códigos culturais, 

frequentemente identificados com um comportamento fútil, consumista, ou ainda que 

esta adolescente seja vista como alguém que passa por uma fase de crise, 

necessitando cuidados e orientações – são  mais complexas do que a simples 

imposição de determinados sentidos pela revista. 

Neste contexto, é importante observar, nessas leitoras, suas noções sobre 

história, isto é, se estas adolescentes entendem que há historicidade no texto da 

revista, ou se elas se valem de “literacia histórica” quando da prática da leitura. Tal 

postura implicaria em que as leitoras não tomassem como naturais as representações 

evidenciadas na revista, por exemplo, de corpo, de feminilidade, sexualidade, etc. 

Assim, a questão do gênero torna-se relevante, na medida em que entendemos que 

esta categoria é uma construção social, um conceito que integra uma forma de ver o 

mundo. Uma construção histórica e, como tal, pode ser desconstruída.  

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

À vista das reflexões até aqui expostas podemos esboçar algumas 

possibilidades de investigação, entendendo que elas são apenas um ponto de partida 

na compreensão de varias outras questões. A primeira delas é o questionamento da 

fonte: uma vez que, para o trabalho do historiador, a preocupação com a natureza da 
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fonte é um trabalho constantemente revisto. Se a Capricho influencia a adolescente, 

impõe a ela padrões, lhe orienta “modos de pensar”, procura conformar 

esteticamente o seu corpo, incitando-a a ser “autêntica”, é coerente que nos 

questionemos ainda mais sobre esta leitora. Como esta adolescente lê a revista? Como 

ela se apropria dos seus conteúdos? Como ela utiliza de seu texto para cuidar de seu 

corpo? O que representa a Capricho em suas vidas, qual a relevância de revistas como 

essa em seu cotidiano? 

Nesse contexto, há outra questão: qual a importância do ensino de história 

para estas adolescentes, ou melhor, qual a importância de se ter uma “literacia 

histórica” quando da interpretação ou leitura do mundo? Nossa hipótese é a de que é 

importante que esta leitora saiba colocar-se diante dos enunciados da revista de 

maneira histórica, entendendo que os padrões ali veiculados não são naturais e, deste 

modo, podem ser desconstruídos. Se através de um discurso – sobre sexualidade e 

gênero – a Capricho normaliza e disciplina o corpo da leitora, não teria esta prática a 

ver com a “vida prática” destas adolescentes, na medida em que estes discursos atuam 

na realidade, ou melhor, não só expressam, mas mantém as relações de poder 

desenhadas pela sociedade? 

Assim, entendemos que o campo da Educação Histórica nos oferece 

possibilidades de entender o pensamento destas jovens porque se preocupa com a 

questão do ensino para além de questões teóricas, metodológicas e didáticas. Ainda 

que a questão não se resolva, este campo de investigação nos oferece elementos para 

pensar a função do conhecimento histórico. Tal como colocada por Rüsen esta 

problemática nos remete ao uso da história para a vida prática, mas o que seria esta 

“vida prática”? Em que medida a história ensinada, ou aprendida, nas escolas 

corresponde às demandas da vida dos alunos, ou melhor, tem esta história a ver com 

as suas realidades?  

Se de um lado o conhecimento histórico escolar contribui para a “literacia 

histórica”, de outro, podemos inferir que não somente na escola e no espaço/tempo 

da aula de história – bem como os materiais didáticos de que dispõe o professor e o 

aluno – está o conhecimento histórico. Deste modo, é muito relevante que nos 

atentemos para estas outras formas de saber histórico – presentes na mídia, livros, 
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jornais, internet – a que o aluno tem acesso, entendendo que isto interfere em sua 

literacia histórica, ao mesmo tempo em que esta se constrói em todos estes espaços, 

dado o perfil do jovem deste milênio, e suas formas de se relacionar com o tempo e o 

conhecimento, profundamente modificados pelos paradigmas e realidade pós-

modernos. 
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ESCRAVIDÃO NO BRASIL: A REVISÃO HISTORIOGRÁFICA 

 

O século XX foi palco de um intenso processo de renovação no campo da 

História, o que resultou na multiplicação de seu universo temático e de seus objetos, 

bem como das fontes históricas utilizadas na sua construção ampliando assim as 

fronteiras da pesquisa histórica. A nova concepção de fonte histórica permitiu ainda 

que os arquivos brasileiros começassem a ser revirados por pesquisadores em busca 

de novas evidências sobre os mais variados temas tornando os estudos sobre a 

escravidão, segundo Maria Carvalho (2008), praticamente um campo específico da 

História do Brasil.  

A importância da cultura, e, em especial, do trabalho afro-brasileiro na 

formação da sociedade brasileira passou a ser considerada a partir do trabalho de 

Gilberto Freyre com Casa Grande e Senzala, de 1933. Gilberto Freyre usou fontes e 

técnicas inusitadas para a época, no Brasil, como aquelas características da história 

do cotidiano e das mentalidades. Procurou repensar o processo histórico brasileiro, 

imprimindo uma visão antropológica interessada em inserir as parcelas sociais 

subalternas. Este processo contestava as interpretações históricas político-

                                                             
1 Mestranda PPGHS/UEL.Linha de pesquisa: História e Ensino. 
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administrativas, factuais e deterministas hegemônicas desde meados do século XIX 

(FONTANELLA, FARINATI, 2008 p. 125), para o qual o escravo é um ser abstrato que, 

no máximo, “contribuiu” para a história.  

Freyre reconheceu e valorizou a influência e importância do negro cativo, no 

entanto, terminou por vê-lo como agente histórico passivo, conformado com sua 

condição social degradante. Acreditou em uma escravidão consensual entre senhores 

e escravos. Foi, em boa medida, devido à excessiva ênfase na suavidade do sistema 

escravista colonial, que o autor veio a ser duramente criticado, nas décadas de 1960-

70 como veremos posteriormente. 

A originalidade de Freyre está marcada principalmente pelo método e 

variedade de fontes utilizadas, pela abordagem cultural e pela emergência de uma 

diferente mentalidade que negava as ideias pseudocientíficas que vigoravam na época 

sobre a inferioridade da raça negra (CAMPOS, 2009.p.80). Tornou-se uma inspiração 

nas palavras de Marcus Carvalho por: 

 
   Sua criatividade. Sua bem-vinda ousadia. Suas elaboradas descrições 

de cenas do cotidiano, eivadas de significados históricos. Suas 
reflexões abertas, livres, sobre os mais diversos assuntos. Se antes se 
criticava sua falta de rigor, agora se busca inspiração em suas 
soluções metodológicas, que lhe permitiram empregar fontes antes 
desdenhadas para elaborar etnografias do passado (CARVALHO, M. 
2001?. p.07). 

 

Em suma embora passível de críticas, no que diz respeito à construção de uma 

imagem idílica da sociedade onde não se encontra o conflito, é inegável a grandeza da 

contribuição de Freyre, que deixou um importante legado para historiadores que 

viriam após ele, seu trabalho gerou intensos e polêmicos debates acadêmicos durante 

toda a segunda metade do século XX sendo, até hoje, referência para os estudos e 

pesquisas sobre o período colonial brasileiro e, principalmente, sobre escravidão 

(FONTELLA, FARINATI, 2008. p.130). 

Historiadores e cientistas sociais estudiosos das relações raciais que produziram 

seus trabalhos nas décadas de 1960 e 1970 passam a propor uma revisão no tema 

escravidão, combatendo o que dizem ser o mito da democracia racial, questionando as 

relações “doces” e “benevolentes” entre senhores e escravos, denunciando os 
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“horrores” da escravidão em nosso país. Tais interpretações destacam o protesto e 

passam a desmistificar as ideias de passividade e submissão por parte dos 

escravizados, focalizando a denominada rebeldia. Os estudos sobre a escravidão 

passaram a enfocar a face cruel dessa instituição que foi entendida dentro da lógica do 

processo de acumulação do capital.  Dentro desse contexto, as pesquisas deveriam 

trazer à tona o que foi ocultado por Freyre: o conflito social, a luta de classes que era 

inerente às relações escravistas (CAMPOS, 2009. p.83). 

Assim chegam a conclusões extremadas: Primeiramente, o regime escravista 

era essencialmente violento, tanto porque lançava mão da violência física direta 

quanto porque destruía todos os laços de significados que atribuíam sentido a vida do 

cativo. Nesse espaço não havia lugar para o estabelecimento de qualquer tipo de 

acordo. Nenhuma outra forma de regular o trabalho e a disciplina do escravo, que não 

fosse violenta, era concebida. Em segundo lugar, todo o sofrimento, violência e abusos 

aos quais os escravos estavam submetidos retiravam-lhes a noção de humanidade.  

Nessa perspectiva, o escravo era equiparado a uma mercadoria, reduzido à condição 

de coisa. Ele seria um mero reflexo da vontade e imposições senhoriais, um mero 

receptor de valores e significados (CAMPOS, 2009. p.84).  

Dessa maneira, o escravo é visto como um ser submisso aos poderes e 

desejos de seu senhor, incapaz de influenciar nas transformações sociais e sem lugar 

para expressar suas convicções e tradições culturais. Sem muita alternativa, o cativo 

transforma-se num objeto da relação escravista e não em agente histórico. Assume, 

assim, um papel de vítima em um sistema cruel contra o qual não tinha muita condição 

de lutar. O cativo negava sua condição de coisa apenas quando resistia e, nessa 

perspectiva, a resistência é entendida apenas como rebeliões, fugas e atos violentos 

(CAMPOS, 2009. p. 85). Então a variação seria esta: ou o escravo-coisa, passivo; ou o 

escravo-rebelde, revoltado e violento, que assume através dessa violência a sua 

condição humana. 

Se a tônica nas décadas de 1960 e 1970 foi mostrar a luta de classes e 

denunciar as formas de opressão e resistência às quais os negros foram submetidos, 

nos anos 1980 passaram a ser pesquisadas também formas cotidianas de resistência e 

negociação no cativeiro, além da pressão e medo produzidos pelas revoltas de 
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escravos, as diferenciações entre os tipos de escravidão entre homens, mulheres, 

crianças, cidade e campo (ALEGRO, SILVA, 2010. p.293 ). 

Dentro desse contexto de renovação operou-se uma ampliação no conceito 

de “resistência”. Esse deixa de ser reduzido às rebeliões, fugas e atos violentos, e passa 

a englobar quaisquer formas encontradas pelos escravos para facilitar e melhorar suas 

vidas.  A resistência escrava cotidiana propiciou direitos e concessões, estas não foram 

fruto da benevolência dos senhores, mas antes, negociações e conflitos que impunham 

limites ao arbítrio absoluto dos senhores, logo a resistência escrava passava a ser 

reconhecida bem como sua importância para superação do escravismo.  

Enraizada nessas bases teóricas, a historiografia dos anos 1990 bem como a 

historiografia atual, sobre resistência escrava tem dado enorme importância às 

transgressões cotidianas, aos pequenos atos de rebeldia, às fugas temporárias, enfim 

às expressões de humanidade dos cativos que sempre que se sobressaiam à condição 

de coisas. 

Assim a partir da década de 1980, tais estudos com orientações teóricas e 

metodológicas diferentes das décadas anteriores, influenciados principalmente pela 

Nova História Cultural e pela História Social Inglesa, fizeram emergir uma nova imagem 

da escravidão negra no Brasil. Uma nova visão do escravo surgiu a partir desses 

trabalhos. Passou-se a negar a coisificação e a vitimização dos cativos. Em 

contrapartida, os escravos que surgiram dos arquivos de pesquisa eram seres sociais 

ativos, agentes históricos capazes de agir e influenciar o mundo ao seu redor, capazes 

de elaborar inúmeras estratégias para facilitar suas vidas e diminuir sua dependência 

com relação aos seus senhores. 

A partir de exaustivo trabalho com diversos tipos de fontes, descobriu-se que 

as relações escravistas não eram marcadas o tempo todo pelo enfrentamento, mas 

que havia espaços de negociação e de estabelecimentos de acordos entre senhores e 

escravos. Como nos lembram Reis e Silva (1989, p.07-08), “Ao lado da sempre presente 

violência, havia um espaço social que se tecia tanto de barganhas quanto de conflitos”. 

Além disso, outros tipos de vínculos, muitas vezes de natureza afetiva, se misturavam 

ao da dominação. Essa relação era fruto de uma realidade dinâmica que envolvia 
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cativos e senhores, e não uma construção imposta unilateralmente, de cima para 

baixo, marcada apenas pelos desejos e vontades senhoriais.  

Enfim, afirmar o escravo como sujeito significa dizer que ele negociava, 

resistia, estabelecia redes de sociabilidade, conquistava espaços de autonomia e 

mobilidade, buscava e conquistava sua liberdade e elaborava estratégias as mais 

variadas para transformar a vida em cativeiro menos árdua. Para além da 

fragmentação, mas sim recuperando a diversidade, os novos estudos sobre o Brasil 

escravista têm recuperado as experiências dos trabalhadores escravizados, sua 

agência, arranjos familiares, cotidiano, mentalidades e reinvenções culturais.  

Com este enfoque culturalista, tais interpretações procuram apreender o 

escravo real inserido em toda a complexidade do sistema que o oprimia; em outras 

palavras, além do escravo que se rebelava ou o que se conformava, este panorama 

quer captar o cativo que trabalhava, comia, bebia, dormia, mas que, acima de tudo, 

pensava e planejava as melhores maneiras de viver e superar uma condição social 

inferior em um mundo que lhe era opressor e hostil. A partir disso, estes historiadores 

buscam perceber quais foram as estratégias de resistência – adaptação e superação da 

escravidão – dos escravos e de dominação dos senhores, na tentativa de entender 

quais os elementos que fizeram com que este sistema tenha se reproduzido e durado 

por mais de três séculos (FONTELLA, FARINATI, op.cit., p.138 ).  

Os escravos não foram vítimas nem heróis o tempo todo. Agiam conforme as 

circunstâncias. Ele é, portanto, um homem real não coisificado e nem mitificado. 

Ademais, é estabelecida uma crítica à dicotomização dos escravos, tidos na 

historiografia, majoritariamente, ou como heróis ou como submissos conformados 

(DUARTE, SANTOS, 2008. p02). As clássicas e esquemáticas oposições de classe, 

escravos contra senhores, resistência e/ou dominação, tornaram-se insuficientes para 

a compreensão de todos os matizes e dimensões das lutas sociais presentes na 

sociedade escravista.  

Há que entender o assunto de forma complexa: ao mesmo tempo em que o 

escravo era inferiorizado nas relações de poder, em que as condições históricas 

parecem sobrepujar o escravo como agente, as práticas vivenciadas nos fragmentos do 

cotidiano, terminam por produzir a resistência, como poderes dispersos capazes de 
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minar o sistema. Assim entender o assunto de forma complexa é deixar de lado a 

lógica do "ou/ou” neste caso em particular, “ou passivo” ou “rebelde”, que exclui a 

complementaridade e a diversidade, para assumir o "e/e” percebendo que tudo está 

ligado a tudo, que o mundo é constituído de opostos ao mesmo tempo antagônicos e 

complementares, que vivemos em círculos sistêmicos e dinâmicos de feedback, e não 

em linhas estáticas de causa e feito imediato. 

 Os novos estudos não amenizam nossa visão negativa da escravidão, nem 

procuram fazer isso. Apenas devolvem ao escravismo sua ‘historicidade como sistema 

construído por agentes sociais múltiplos, entre eles senhores e escravos. O que foi 

discutido até aqui baseado em obras recentes infere que é possível entender o escravo 

como um sujeito histórico ativo, com capacidade de desenvolver uma visão crítica da 

sociedade, de suas condições, e atuar politicamente ao seu modo.  

 

 

LEI 10.639-03 E O ENSINO DE HISTÓRIA: EM BUSCA DA ALTERIDADE 

 
O estudo da história da escravidão negra no Brasil está hoje inserido em um 

conjunto mais amplo de orientações e políticas públicas para o ensino básico e, em 

especial, para o ensino de história. Essas orientações, segundo Campos (2009, p. 93) 

são influenciadas pelas inovações historiográficas e do campo educacional e também 

pelas demandas do tempo presente que se articulam às novas finalidades para o 

ensino de história. 

No final da década de 1970 o cenário político-administrativo do Brasil foi 

alcançado pelo avanço das lutas sociais verificadas no mundo, novos atores sociais na 

cena política, protagonizados pelos movimentos populares, sobretudo os ligados ao 

gênero e à etnia, passaram a reivindicar uma maior participação e reconhecimento de 

seus direitos de cidadania, cujo efeito promoveu o desencadeamento de fecundas 

discussões que levariam ao processo de mudanças que assistimos hoje, sobretudo, no 

que diz respeito à legislação educacional envolvendo a questão do negro (SILVA, et al 

2007. p. 139). 



446        VI Seminário de Pesquisa do PPGHS – XIII Semana de História – I Encontro 

                das Especializações em História da Universidade Estadual de Londrina 
  

 
 

  Criado em fins dos anos 1970 o Movimento Negro Unificado (MNU), se 

destacou como um importante instrumento de luta da população negra com caráter 

político, contestador e reivindicatório. Grande momento de mobilização do segmento 

negro se deu na década de 1980, quando o país experimentava os efeitos da abertura 

política, depois de duas décadas de ditadura militar, e quando também se aproximava 

a data comemorativa do centenário da Abolição.  

Podemos destacar importantes ações do Movimento Negro nos últimos anos. 

Essas visaram tanto uma transformação simbólica da imagem do negro como uma 

modificação real de sua condição material. O 13 de Maio foi denunciado como uma 

falsa celebração da libertação da população negra. Ao invés disso, o MNU propôs que 

essa data se transformasse no Dia Nacional da Denúncia contra o Racismo, no qual as 

péssimas condições de vida dos negros submetidos pelas elites brancas brasileiras 

poderiam ser denunciadas. Instituiu-se, também, o dia 20 de novembro, aniversário da 

morte de Zumbi, como o Dia Nacional da Consciência Negra (CAMPOS, 2009. p. 18). 

Ainda, percebendo a evidente inferiorização do negro, ou seja, a produção e a 

reprodução da discriminação racial contra os negros e seus descendentes no sistema 

de ensino brasileiro, os movimentos sociais e intelectuais negros militantes passaram a 

incluir em suas agendas de reivindicações junto ao Estado, o estudo da história do 

continente africano e dos africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura negra 

brasileira e o negro na formação da sociedade nacional brasileira (SANTOS, 2005 apud 

SILVA, 2011.p.03). 

Em suma a defesa da responsabilidade histórica do Estado no combate às 

desigualdades entre brancos e negros está ligada ao passado de escravidão e à forma 

como foi conduzida a abolição e a integração do negro na sociedade brasileira durante 

a República (CAMPOS, 2009.p. 20). Esta pressão dos movimentos sociais nas últimas 

décadas refletiu, também no campo educacional. Desde então o poder público passou 

a se preocupar com a normatização relativa à questão das relações étnico-raciais na 

educação básica.        

Desde a década de 1950, algumas iniciativas do governo brasileiro indicavam 

uma espécie de “dever do Estado” assumido em relação às populações afro-

descendentes. No governo de Luís Inácio Lula da Silva, foi regulamentada, em janeiro 
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de 2003, a Lei nº 10.639, que estabelecia as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-

Brasileira (ABREU, et al, 2010. p. 23). 

A partir desta lei, tornou-se obrigatório no currículo escolar da educação 

básica o “estudo da História da África e dos africanos, a luta dos negros no Brasil, a 

cultura negra brasileira e o negro na formação da sociedade nacional, resgatando a 

contribuição do povo negro nas áreas social, econômica e política pertinentes à 

História do Brasil”  (art. 26-A, § 1º apud FERNANDES, 2005. p. 383). 

Segundo Martha Abreu, Hebe Mattos e Carolina Dantas em artigo intitulado, 

Em torno do passado escravista: as ações afirmativas e os historiadores (2010 p. 26) 

consiste assim o indicativo de que o ensino de história do Brasil não dê destaque aos 

negros e seus descendentes somente no tempo da escravidão e do ponto de vista da 

submissão. O passado dos descendentes de africanos precisa ser contado de outras 

formas, rompendo com a estrutura eurocêntrica que há muito vem guiando e 

estruturando o ensino de história no Brasil. 

  A partir desse entendimento, coloca-se em foco a questão da alteridade e do 

papel da educação formal na luta contra a discriminação racial no Brasil: “A 

democratização do conhecimento permite a todos o direito de conhecer e deixar-se 

conhecer” (CRUZ, 2008. p. 02).  

Segundo Abreu et.al (2010. p.35) a inclusão da história da África e dos afro-

brasileiros nos currículo escolares está ancorada, sem dúvida em um projeto de 

afirmação do Brasil como uma sociedade multicultural e de reconhecimento do 

importante papel dos negros na formação da sociedade brasileira, em todos os 

aspectos, muito além da escravidão ou da submissão.  

Portanto, para além das controvérsias históricas e historiográficas, é a 

memória coletiva que está em jogo, a presença do passado no presente, suas formas 

de apropriação e representação. As vitórias alcançadas não asseguraram uma 

igualdade de condições nos campos educacionais e econômicos, tampouco 

conseguiram impedir evidentes expressões do racismo no Brasil. Seria necessário 

colocá-las em relevo nos currículos escolares, como as Diretrizes apontam. 
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 A negação ou indiferença a todas essas teses ainda marca parcelas 

expressivas da sociedade brasileira, mas a criação e a manutenção de políticas 

afirmativas mostram um deslocamento das opiniões sobre a identidade, o passado e o 

futuro da nação, que por sua vez, conduzem a determinadas decisões e investimentos 

no presente. E esse movimento não decorre de outra coisa senão de deslocamentos na 

aprendizagem e no ensino de história, em parte dentro da escola, e em parte no 

debate proporcionado pelos movimentos sociais, pelas ações de parlamentares e 

administradores ou junto a eles, e pelo debate público em geral (CERRI, 2011. p. 12). 

Ainda segundo Cerri, tais questões, de fundo identitário, estão na base do 

conceito de consciência histórica que, em poucas palavras, podemos definir como uma 

das estruturas do pensamento humano, o qual coloca em movimento a definição da 

identidade coletiva e pessoal, a memória e a imperiosidade de agir no mundo que está 

inserido. Por seu papel em nos orientar no tempo, “a consciência histórica tem uma 

função prática” (RÜSEN, 1993, p. 67). A história não pode, de acordo com o ponto de 

vista de Rüsen, se contentar com um “pluralismo lento” proliferando múltiplas 

perspectivas com “nenhuma possibilidade de decidir entre perspectivas em um 

‘objetivo’, isto é, caminho intersubjetivamente obrigatório” (RÜSEN, 1993, p. 53). 

Portanto, a tarefa da história é nos fornecer “um senso da nossa própria identidade”, 

mas de uma forma que estimule e facilite nossa cooperação com outras pessoas, 

outras nações e outras culturas. Uma vez que a humanidade, no sentido amplo da 

palavra, é o estágio no qual as relações inter-humanas são ordenadas, a humanidade 

deve ser a base sobre a qual toda história é escrita (ANKERSMIT, 1998, p. 88 apud LEE, 

2006. p. 135). 

Para Hall, uma pretensa identidade unificadora anula ou subordina a 

diferença cultural, ou seja, a unificação nacional é um processo de supressão forçada 

da diferença, envolvendo assim o jogo do poder (COSTA, 2006. p.07). A identidade não 

é algo inato. Ela se refere a um modo de ser no mundo e com os outros. É um fator 

importante na criação das redes de relações e de referências culturais dos grupos 

sociais. Indica traços culturais que se expressam através de praticas linguísticas, 

festivas, rituais, comportamentos alimentares e tradições populares referências 

civilizatórias que marcam a condição humana. Portanto a identidade não se prende 
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apenas ao nível da cultura. Ela envolve também os níveis sociopolíticos e históricos em 

cada sociedade. Assim a identidade vista de uma forma mais ampla e genérica é 

invocada quando “um grupo reivindica uma maior visibilidade social face ao 

apagamento a que foi, historicamente, submetido” (NOVAES, 1993:25 apud GOMES, 

N. 2005.p. 41). 

Contudo, como aponta Lee (2006, p. 135) se pensamos em formar uma 

sociedade democrática, plural e fundada na equidade, então o ensino de História em 

sua principal função (formar a consciência histórica) deve superar a perspectiva 

etnocêntrica. Semelhante consciência histórica não produziria uma identidade baseada 

na negação do outro, mas sim no princípio da equidade com o mútuo reconhecimento 

da diferença. A mutualidade, por sua vez, efetivaria a igualdade, e este modo de 

igualdade assumiria a forma de um inter-relacionamento equilibrado, meta política 

decisiva em um processo educacional que mire a formação de cidadãos libertos de 

ideologias opressoras (VICTOR, AFONSO, 2011. P.06-07). 

Em suma, apesar do avanço político trazido pela Lei nº. 10.639, as iniciativas 

das escolas para inserir história da África, dos africanos e dos afro-brasileiros na grade 

escolar ainda são ineficientes, dentro de um conturbado contexto socioeconômico e 

político no país, a aplicabilidade da Lei envolve problemas relacionados com conteúdo, 

preparação dos professores entre outros. Apesar de todo um aparato legislativo 

construído para superar a exclusão social, a discriminação e a intolerância étnico-racial 

ainda salta aos olhos a urgente necessidade de formação dos educadores e da 

produção do livro didático específico (SILVA, et al. 2007.p. 146).  

Para que não vire “letra morta” é preciso refletir não apenas sobre os 

pressupostos históricos e sociológicos, mas também sobre a necessidade de 

ressignificação cultural. E, nesse sentido, considerar o processo escolar de ensinar e 

aprender e refletir sobre sua dimensão cognitiva e ética uma vez que conceitos 

históricos geram valores que orientam a vida cotidiana. Há mais na história do que 

somente acúmulo de informações sobre o passado. O conhecimento escolar do 

passado e as atividades estimulantes em sala de aula são inúteis se estiverem voltadas 

somente à execução de ideias de nível muito elementar, como que tipo de 

conhecimento é a história, e estão simplesmente condenadas a falhar se não tomarem 
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como referência os pré-conceitos que os alunos trazem para suas aulas de história 

(LEE, 2006. p. 136).  

Desenvolver a literacia histórica implica em considerar as experiências 

cotidianas do aluno, porém, superar o senso comum, contribuindo no 

desenvolvimento de uma consciência histórica, de uma postura crítica que o faça 

intervir na realidade (LEE, 2006, p.135). Como afirma Lee (2008),  

 

Se os estudantes são capazes de dar sentido ao passado e 
adquirirem algum conhecimento do que podemos dizer acerca dele 
e, simultaneamente, serem capazes de utilizar esse conhecimento 
de modo a que tenha claramente uma utilidade/aplicabilidade, 
talvez possa se afirmar que os estudantes são historicamente 
letrados (apud SCHMIDT, 2009.p.06).  

 
Acreditamos assim na necessidade de se conhecer e problematizar as 

representações que os alunos têm sobre os negros na história do Brasil, já que essas 

podem servir para reforçar atitudes de discriminação. Assim partimos do pressuposto 

de que os alunos ao longo do processo de ensino aprendizagem convocam ideias 

muito pessoais, resultante do seu meio, das suas experiências e vivências cotidianas e 

que o conhecimento dessas ideias nos propicia chegar mais perto de suas verdadeiras 

concepções sobre determinado assunto, seus valores, suas crenças.    

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Pretendemos com o trabalho contribuir para a desconstrução da perspectiva 

que exclui os escravos da história da escravidão, e adotamos assim, a posição: em que 

os escravos são vistos como agentes políticos, dotados de poder e sujeitos históricos, 

considerando suas ações, comportamentos, valores, construídos na malha da 

experiência cotidiana.  

O estudo da escravidão negra no Brasil precisa ser, portanto, permeado por 

essas direções mais gerais. O olhar deve ser deslocado para o cotidiano do escravo, 

tensões, conflitos, sociabilidades, protestos, lutas e relações sociais complexas que 

envolveram senhores e escravizados, para não cairmos em um entendimento genérico 
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sobre o significado da cultura de resistência. Levando em conta as novas 

interpretações historiográficas sobre a escravidão e também as novas diretrizes para a 

formação histórica de crianças e adolescentes no Brasil, entendemos que se faz 

necessário enfatizar outros aspectos da escravidão, além do econômico. O escravo 

precisa ser visto como agente histórico capaz de influenciar o mundo à sua volta e não 

apenas ter o seu papel restringido, na sociedade brasileira, ao de força de trabalho. 

Isso significa desconstruir a visão do escravo vitimizado e coisificado tão presente e 

arraigada no imaginário social ( CAMPOS, 2009. p. 93). 

Consideramos ainda, que a cartografia das ideias históricas dos alunos deve 

ser considerada o primeiro passo da ação de ensinar, uma vez que no processo de 

ensino não basta apenas a apresentação de conteúdos renovados sobre um tema para 

promover mudanças na estrutura de conhecimentos e nas atitudes dos estudantes, 

mas também a discussão dos conhecimentos que os alunos trazem para a sala de aula, 

e enfrentar o desafio de levá-los a sentir a História como algo próximo, parte de sua 

vida. 
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Esta pesquisa de Mestrado em História Social pretende analisar o espaço 

escolar no seu interior matogrossense através das representações e práticas das 

diferentes etnias e grupos sociais que compõem duas escolas estaduais no município 

de Primavera do Leste, no estado de Mato Grosso, á 240 km da capital cuiabana. Desse 

modo concepções, aqui evidenciadas, sobre identidade, memória e etnicidade 

delineiam um patrimônio cultural no espaço escolar na caracterização de “novos 

patrimônios”, assim como uma outra percepção do patrimônio imaterial, que ganhou 

reconhecimento oficial pelo IPHAN e na legislação da Constituinte a partir da década 

de 1980. 

A partir desse enfoque apresenta-se um patrimônio cultural a ser analisado por 

meio de entrevista, caderno de pesquisa de campo e questionários sócio-econômicos, 

aplicados para educadores e alunos, além das fotografias recolhidas na Escola Estadual 

João Ribeiro Vilela e na Escola Estadual Getúlio D. Vargas.  

Entre alguns pressupostos encontramos reflexões de como a comunidade 

interna da escola se percebe etnicamente e como percebe o outro no seu cotidiano, na 

intenção de desnaturalizar um espaço multicultural. Nos seus registros festividades, 

                                                             
1 Mestranda em História Social na Universidade Estadual de Londrina. 
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desfiles cívicos, encontramos um quadro cultural que acentua diferentes 

representações no dia-a-dia escolar. 

O conceito de representações nesta pesquisa utiliza de aportes teóricos da 

História Cultural desenvolvidos Peter Burke e Michel Certeau, os quais buscam 

compreender as relações entre os diversos grupos, pautando-se numa metodologia 

que não visualiza verdades totalizantes, mas sim na apropriação de saberes por meio 

de uma análise minuciosa do contexto que perpassa o objeto de investigação, neste 

caso um conjunto de múltiplas identidades, memórias e práticas culturais.  

Em particular, as escolas pertencentes ao município de Primavera do Leste/MT 

de apenas vinte seis anos, agregam alunos e educadores bastante diversificados, fator 

atrelado ao intenso processo de migração, na década de 1970, nesta região a partir do 

desenvolvimento da cultura da soja, do algodão, entre outros aspectos. 

Assim a produção cultural é alimentada por educadores e alunos advindos de 

diversos grupos étnicos (negros, brancos, indígenas.) e de diferentes regiões do Brasil, 

entre elas destaco os grupos oriundos do centro-oeste, em especial indígenas, 

nordestinos que migram em busca de novas opções de trabalho, e sulistas que por 

muitas vezes aparecem como pioneiros/ vencedores e hegemônicos através das 

manifestações culturais nas escolas e na cidade. Tais implicações estão pulverizadas 

nas danças em praça pública, nos nomes das ruas centrais, estabelecimentos 

comerciais, centros de cultura gaúcha, nos hábitos alimentares, como a tapioca e nas 

bebidas, como o chimarrão, etc. 

Aqui o sentido das celebrações, das tradições, das memórias, da história, as 

quais são produzidas no e do cotidiano escolar devem provocar reflexões sobre do que 

se valoriza e se exclui na produção de conhecimento histórico. A etnicidade e a 

diversidade cultural ganha valorização ao percebermos que influenciam diversos 

modos de agir e reagir, momentos de conflitos, aprendizagem, apropriação frente aos 

saberes que contornam a linguagem verbal, as danças, as vestimentas, preferências 

culinárias, a aceitação ou rejeição do outro, pertencente a essa comunidade escolar. 

Assim, o esquadrinhamento das relações culturais por meio das representações 

étnicas no âmbito da escola denunciam valores que podem auxiliar na compreensão 

sobre um viés histórico e antropológico de nossa sociedade contemporânea. 
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Segundo IBGE (2010) o Estado do Mato Grosso, área km 903.329,700, com população 

de 3.035.122, atualmente com 141 municípios, teve entre as décadas 1970 e 1980 a 

criação de mais de cem municípios novos, apresenta diversas formas de ocupação, seja 

nos territórios indígenas, não indígenas, de antigos segmentos sociais a coexistência de 

conflitos étnicos e culturais, diferenciados. Entre as populações naturais do Mato 

Grosso é grande a quantidade de grupos indígenas e de quilombolas remanescentes. 

Em relação á migração no estado de Mato Grosso após a década de 1980, 

conforme foi elencado no texto, temos os seguintes quadros sobre os não naturais por 

município e estado.Os dados divulgados pelo IBGE coloca o Mato Grosso entre os 

estados de maior número de não naturais do Brasil, aspectos condizentes as políticas 

de sua ocupação e colonização privada por meio de loteamentos. É neste contexto que 

se apresenta o município de Primavera do Leste, área de 5.471,654 km2, região 

sudeste matogrossense, população de 52.066 de habitantes, á 240 km da capital 

Cuiabá. 

A cidade de Primavera do Leste apresenta em seu nome o sentido de sua 

mocidade, mas bem anterior a sua criação, em 13 de maio de 1986, já recebia seu 

primeiro traçado em 1912 por meio da demarcação da primeira rede telegráfica na 

região, cumprida pelo Marechal Candido Mariano da Silva Rondon, o qual ligava 

Vilhena (Rondônia) a Cuiabá (Mato Grosso) e que resultou na linha telegráfica que 

perpassou de Cuiabá á Barra do Garças, atravessando o local onde décadas depois 

formou-se a atual cidade de Primavera do Leste. 

Segundo o Instituto Memorial Professora Nívea Denardi, órgão da Câmara 

municipal de Primavera do Leste, a primeira moradora da cidade, velha Joana, residiu 

em uma chácara, atual Parque Eldorado, por cerca de 30 anos, onde ainda há vestígios. 

Contudo não há informações sobre a sua naturalidade, a mesma através de carro de 

boi fazia compras em Cuiabá e no município vizinho de Poxoréu, seu falecimento foi 

registrado em 1955.  

A “Revolução Verde” ou o plantio da soja trouxe novas perspectivas de 

ocupações e sobre o desenvolvimento econômico na região leste do Mato Grosso. 

Entre os diversos grupos étnicos/culturais destacaremos em Primavera do Leste: os 

indígenas, nordestinos, sulistas e uma colônia Russa. Ao analisar um conjunto de 
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aspectos que compõem as especificidades desta cidade percebemos que a maioria faz 

referencias as práticas sulistas (pioneiros/proprietários) e silenciam as demais, como 

exemplo, identificamos a predominância nos nomes das ruas, estabelecimentos 

comerciais, festividades e alimentos da cultura sulista. Os nomes dos bairros estão 

relacionados aos nomes dos primeiros proprietários dos loteamentos e a santos 

católicos em decorrência da participação da Igreja Católica. 

O termo “não lugar” enquanto lugar de passagem ou de transitoriedade de 

Certeau (1982:245) ganha sentido aqui, pois além de ser uma cidade extremamente 

nova, através de uma justaposição dos elementos étnicos/culturais promove o 

sentimento de não pertencimento em parte de seus habitantes que não são 

representados nos eventos públicos, pois as manifestações culturais desses são 

escamoteadas a ponto de serem pouco documentadas nos acervos da cidade. Outro 

elemento que demonstra tamanha transitoriedade está presente nos dados do IBGE 

(2009), em que quase 60% dos moradores não são naturais dos municípios de Mato 

Grosso. 

 

            Figura 8                                                                    Figura 9 

         

                 Vista aérea Primavera do Leste (Anos 80?)                                Vista aérea Primavera do Leste (2010) 
               Fonte: Câmara Municipal de Primavera do Leste.                 Fonte: Câmara Municipal de Primavera do Leste. 
 

 

Primavera do Leste era chamada de “Bela Vista das Placas” em razão da sua 

localização estar na Rodovia 070, MT 130, em 1976 iniciava-se a primeira escola 

municipal Monteiro Lobato, no parque Castelândia, com 14 alunos e ao longo de sua 

existência contou com 5 professores.  

A implantação do projeto Cidade de Primavera iniciou-se em 26 de setembro 

de 1979, um projeto da construtora do paulista Edgarg Consantino. Em 1981 
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Primavera do Leste tornou-se Distrito do município de Poxoréu, em 1984 surgia a 

comissão Pró-emancipação do distrito, que se reunia no salão paroquial, com apoio do 

Rotary Club de Primavera. No dia 13 de maio de 1986 o governador do Mato Grosso, 

Júlio Campos assinou a Lei estadual nº 5.012 que oficializou a criação do município de 

Primavera do Leste, juntamente com outras 23 cidades no estado. Segundo o 

governador, em entrevista do acervo do Instituto memória Professora Nívea Denardi, 

Primavera do Leste não tinha os requisitos exigidos para sua criação, no entanto 

aproveitou-se o momento político e econômico, sendo assim seu nome aprovado. 

Após 26 anos o quadro populacional apresentou um crescimento vertiginoso, em 1991 

eram 12.523 habitantes, e em 2007 esse número subiu para 44.719.  

No entorno da cidade de Primavera do Leste existem terras indígenas, 

destacamos os Xavantes, os quais migraram para a mesma região na década de 1950, 

sua reserva Sangradouro foi criada em 1973 e atualmente abrigam 1600 indígenas, por 

conta da proximidade e da infraestrutura, constantemente, parte deles transitam os 

espaços urbanos do município. 

Desse modo podemos visualizar pelas ruas, casas e escolas de Primavera do 

Leste pessoas tomando chimarrão, dançando vanerão, o sucesso da tapioca na feira 

municipal, “composições” indígenas nas escolas, a dança típica siriri e cururu nos 

projetos escolares, expressões verbais e culturais diversificadas entre educadores e 

alunos, aspectos que nos encaminham para o espaço escolar, no intuito de 

percebermos as suas identidades e memórias. 

Juntamente ao cenário matogrossense, aos movimentos migratórios na 

região, precisamos considerar suas consequências na (re)construção das identidades 

e memórias que transitam nas E. E. João Ribeiro Vilela e E. E. Getúlio Dorneles Vargas 

no município de Primavera do Leste, composta pela diversidade étnica, uma 

especificidade que poderá contribuir nas múltiplas percepções de Patrimônio Cultural 

na escola.  

Ao alavancarmos o registro de expressões culturais surgem conceitos essenciais 

na compreensão do patrimônio brasileiro, como o de identidade e memória. Para 

Meneses (1993:12) falar sobre identidade implica em visualizar juntamente 

semelhanças, diferenças e poder, aspectos que apresentam hierarquias sociais, 
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classificações, exploradas nos conflitos étnicos, culturais e políticos. A dinâmica sócio-

cultural, a interação entre as sociedades também compõe a construção e reconstrução 

da identidade, pensar em perda ou em resgate são objetivos equivocados, enquanto 

identificar e analisar sua historicidade propõe um desafio na compreensão do 

fenômeno, o qual perpassa por necessidades e relações com o presente. 

Para Canclini ocorre um processo intercultural nas instituições, em que coexiste 

conflito e a negociação, onde: 

 
As identidades se constituem não só no conflito bipolar entre classes, 
mas também em contextos institucionais de ação – uma fábrica, um 
hospital, uma escola – cujo funcionamento se torna possível na 
medida em que todos os seus participantes hegemônicos ou 
subalternos, os concebem como uma “ordem negociada.(2008: 202) 
 

 Para dialogar com tais proposições, articulamos o conceito de memória, em 

que utilizaremos como referencial Pollak, para pensarmos a função da memória e sua 

relação aos pontos de referencia na sociedade: 

 
A memória, essa operação dos acontecimentos e das interpretações 
do passado que se quer salvaguardar, se integra, como vimos, em 
tentativas mais ou menos conscientes de definir e de reforçar 
sentimentos de pertencimento e fronteiras sociais entre 
coletividades de tamanhos diferentes: partidos, sindicatos, igrejas, 
aldeias, regiões, clãs, famílias, nações etc. A referencia ao passado 
serve para manter a coesão dos grupos e das instituições que 
compõem uma sociedade, para definir seu lugar respectivo, sua 
complementariedade, mas também as oposições irredutíveis. (1989: 
9) 

 

Utilizaremos aqui um relato de uma educadora Gleibiane David Rech Silva, 

oriunda de Caiapônia/Goiás, a qual atuou nos anos de 1996 até 2008 como professora 

de Ciências Biológicas, na E. E. João Ribeiro Vilela para alunos de EJA, em seu relato 

sobre a percepção de Patrimônio Cultural na referida escola ela diz: 

 
O aluno trás experiências do seu dia a dia para escola (...) por 
exemplo, senhor Antonio e senhor Jarismar trouxeram todo 
conhecimento passado pelos pais sobre as plantas do cerrado e esse 
conhecimento eles utilizaram para desenvolver um projeto na escola, 
e ganharam até um prêmio. 
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A experiência familiar do aluno somada ao conhecimento escolar são 

elementos do cotidiano que passaram a ser reconhecidos como “patrimônio vivo”, 

pela educadora, onde as práticas, a recepção e manipulação do saber são 

transformadas. 

Tais experiências segundo Meihy (2010), apresentam um conjunto de fontes 

orais, reconhecida como história viva, que permite captar diferentes histórias, 

formulação de consciência comunitária. Entre elas o gênero de História Oral Temática 

é uma metodologia que segue em entrevistas que esclarecem situações contraditórias, 

assim, os pontos específicos da vida pessoal do narrador devem estar ligados á 

temática central desta pesquisa. 

Segundo Cabral (2004:40) o Patrimônio é um espaço em construção, campo de 

combate, de educação, pois para que se preserve é preciso conhecer. Desse modo um 

bem cultural amplia-se para um bem social, com usos que delineiam significado ao 

patrimônio para o presente e futuro. 

Através da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (1996), e 

posteriormente nos Parâmetros Curriculares Nacionais (2005) que almejavam valorizar 

a cultura regional trouxeram algumas perspectivas voltadas para questões sobre 

patrimônio: 

 
Importa registrar, no entanto, que a educação é uma prática sócio-
cultural. Nesse sentido é que se pode falar no caráter indissociável da 
educação e da cultura ou ainda na inseparabilidade entre educação e 
patrimônio. Não há hipótese de se pensar e de se praticar a educação 
fora do campo do patrimônio ou pelo menos de um determinado 
entendimento de patrimônio. (CHAGAS: 2006) 

 

De forma prática as questões patrimoniais devem promover além de uma visão 

crítica, uma maior participação na realidade, adquirida como estratégia na transmissão 

dos valores que permeiam os bens culturais. Sua eficiência concretiza-se no 

desenvolvimento de formação e informação que reúne identidades plurais, reflexões 

sobre a História e ações de preservação patrimonial. 

 
O ensino nesse campo visa tratar os estudantes e a população como 
agentes histórico-sociais e como produtores de cultura. Para isso 
valoriza os artesanatos locais, os costumes tradicionais, as expressões 
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de linguagem regional, a gastronomia, as festas, os modos das 
diversas etnias viverem e se relacionarem com o meio e com as 
outras culturas que deram origem à sociedade atual. (PELEGRINI: 
2009:114) 

 

O seu exercício via percepção dentro das escolas em parceria com diversas 

esferas institucionais trouxeram a perspectiva de reconhecimento e compartilhamento 

dos seus bens culturais na e com a comunidade local, as quais fornecem sentido ao 

Patrimônio Cultural, tornando-o visivelmente representativo, valorizado e 

consequentemente preservado. 

Gusmão argumenta sobre a necessidade de falarmos da escola na escola, 

comumente as disciplinas problematizam outros lugares e inserções sociais, discutem 

história do bairro, dos marginalizados, dentre outros, no entanto: 

 
“(...) sem refletir a historicidade de suas práticas, o sentido e o 
significado de seu trabalho diário e de atos aparentemente banais, 
tais como escrever na lousa, fazer chamada, ler, analisar (...). O 
quadro negro fixado na parede a transmitir lições comuns a toda a 
sala generalizou-se há pouco mais de cem anos, em substituição às 
pedras individuais de ardósia, para consolidar metodologias de 
ensino capazes de fazer com que todos os alunos aprendam as 
mesmas coisas a um só tempo. (GUSMÃO: 2005: 64) 

 
Segundo Fernandes a escola está composta pelo enquadramento material da 

ação escolar e pelo tecido de relações interpessoais que sustentam a mesma ação, 

além do seu formato e localização que delimitam comportamentos e valores. 

 
Os rituais das escolas repercutem por vezes na esfera dos 
equipamentos. Desde logo no vestuário de professores e alunos: 
fardas, bibes, batas brancas, ostentando, por vezes, emblemas 
bordados, que reproduziam ou duplicavam insígnias e bandeiras, ao 
lado de instrumentos musicais destinados a bandas ou orquestras, a 
grupos corais, a equipas desportivas. O universo escolar pode 
representar todo um mundo numa rede de documentos que 
descrevem toda uma rede paralela de significações. 
(FERNANDES:2005:24) 

 
A escola apresenta outra face, além do material, um mundo de pessoas, 

histórias de vida, fotografias que evocam muitas narrativas. Felgueiras sublinha o 

significado da cultura material na escola e a importância da sua preservação, para isso: 
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Na abordagem da materialidade das culturas escolares, partimos das 
noções de recordação, memória e passado no que elas estruturam e 
limitam a visão que os actores sempre têm da realidade vivida, 
desejada, justificada. Em simultâneo com a identificação dos espólios 
das escolas procuramos resgatar recordações do passado, quer 
através de histórias de vida, quer pela recolha de lembranças da 
infância. (...) Nos trabalhos que temos desenvolvido, consideramos as 
memórias individuais na sua interacção com as memórias histórica e 
colectiva. Valorizamos as informações recolhidas e os significados 
que os actores Ihes atribuem, como parte de um património imaterial 
da escola, indispensável à compreensão não só dos artefactos, mas 
também da própria sociedade que os produziu.(FELGUEIRAS: 
2005:90) 

 

Para Felgueiras falar sobre patrimônio ou herança educativa remete a refletir 

sobre as ressignificações, atribuídas pelas comunidades, na criação de laços afetivos no 

âmbito escolar material e imaterial. 

Na herança educativa incluímos, assim, tanto os edifícios, o 
mobiliário, os materiais didácticos, os materiais dos alunos, os 
elementos decorativos e simbólicos presentes nas escolas, quanto as 
práticas de ensino, as tácticas dos alunos, as brincadeiras e as 
canções no recreio, as recordações do quotidiano escolar, que as 
memórias de professores e alunos podem revelar. Da cantina ao 
gabinete médico, à actividade administrativa, pretende-se ver a 
escola como lugar de interacções em que professores, alunos, 
funcionários e famílias construíram e constroem um espaço 
relacional (...).(FELGUEIRAS: 2005:92) 

 

Tais aspectos nos levam a pensar a escola como um espaço simbolizado, mais 

que uma peça do sistema, ela é viva, partilha de outras instituições, que regulam sua 

funcionalidade, pesquisar seu Patrimônio Cultural implica em pensa-la na sua 

complexidade, na comunidade que a envolve, relacionada a outras sociedades e aos 

sentidos que lhe são apontados, um bem cultural, repleto de memórias. 

 

 

CONSIDERAÇÕES 

 

Nesta pesquisa foram investigadas as percepções de Patrimônio Cultural 

escolar entre as comunidades da E. E. João Ribeiro Vilela e da E. E. Getúlio D. Vargas 

através de dados fornecidos nos questionários socioeconômico e cultural. 
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Podemos constatar por meio da coordenação das duas escolas que entre os 

anos de 2008 e 2011 foram trabalhados projetos pedagógicos que diretamente ou 

indiretamente buscaram o reconhecimento das memórias, identidades e patrimônio 

em suas comunidades. A pesquisa contou com relato de uma educadora (uma 

professora que atuou nas duas escolas), visando dar sentido qualitativo a pesquisa e 

no intuito de somar esta entrevista aos questionários e fotografias colhidos nos 

acervos escolares. 

Esta pesquisa, em aberto, pretende ainda aprofundar debates teóricos e 

legislativos sobre Patrimônio Cultural, além de inserir outros pontos da fonte oral 

temática que identifiquem as relações multiculturais das comunidades escolares. 

Desse modo, durante esse trabalho encontramos grupos diversificados no âmbito 

profissional, etário, étnico, e econômico, os quais enriquecem e ampliam nosso campo 

de visão sobre o universo escolar e patrimonial. 

A escola como Patrimônio Cultural auxilia na percepção dos simbolismos que 

por ela transitam, dá visibilidade a referenciais históricos, memórias, que perpassam 

por diferentes famílias, comunidades que recriam identidades a partir de campos de 

conflitos sociais, compõem um Patrimônio Cultural em análise e exploração. 
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História e Estudos Sociais na UEL: 
apontamentos para discussão 
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A sociedade brasileira vive em eterno processo de recomeço em assuntos 

referentes à educação. No bojo desse processo são travados embates fortes entre os 

setores da sociedade que defendem a “modernidade” e aqueles setores que se atêm à 

“tradição”. A cultura e a prática educacional brasileira têm sido alvos das experiências 

mais variadas nesse jogo dialético. Das mais criativas às mais insólitas. Possivelmente, 

nunca se tenha falado tanto em educação como em nossa época, sobretudo a partir 

dos anos 1990, quando as reformas “modernizadoras” tiveram início – na 

caracterização dos responsáveis pela implantação do referido projeto –, em 

consonância com as premissas e projetos formulados por instituições internacionais 

como Banco Mundial, Fundo Monetário Internacional, ONU, bem como por outros 

órgãos e fóruns de decisão. 

A iniciativa do governo FHC, no entanto, não era a primeira do gênero por estas 

paragens. Nos anos 1930, o governo Getúlio Vargas também promoveu uma imensa 

reforma educacional no Brasil. Aliás, foi essa reforma que possibilitou a criação da rede 

educacional pública no país. Esses são apenas dois momentos na História do Brasil nos 

quais o Poder Executivo protagonizou ações mais enérgicas no campo educacional. O 

ponto principal é que essa dialética entre o tradicional e o moderno é uma constante. 

                                                             
1
 Professor no Departamento de História do Centro de Letras e Ciências Humanas (CLCH) da 

Universidade Estadual de Londrina (UEL). 
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 As instituições educacionais no Brasil republicano têm sido pensadas sob o 

signo da crise. Houve tempos em que esta se materializava na falta de infraestrutura. 

Posteriormente, tratava-se basicamente de um problema de ausência de recursos 

humanos. Mais recentemente, a crise se traduz na incapacidade do sistema 

educacional em formar o cidadão e, tampouco, o trabalhador. Questiona-se, portanto, 

qual é o tipo de educação que a sociedade quer e precisa. As instituições de ensino 

tornam-se alvo das mais rígidas críticas em tempos de grandes mudanças no 

paradigma produtivo, especialmente no caso brasileiro. Nesses períodos, a “crise da 

educação” retorna ao noticiário com toda a força.  

A nova conjuntura histórica é marcada pelo desemprego em massa que varre o 

mundo. Em virtude de sua especificidade, estudiosos deste fenômeno o batizaram de 

“desemprego tecnológico”. Nesse “mundo novo”, o homem é reduzido a um “agente 

de trabalho”, sendo a escola responsável por suprir a sociedade com trabalhadores 

qualificados para a inserção nesse novo cenário. Assim, a escola deveria formar 

pessoas competitivas, críticas, autônomas, proativas e com personalidade singular. 

Sobretudo, esse novo profissional deve estar sempre pronto para aceitar mudanças, 

sejam elas quais forem. 

Esse mundo requer um profissional dotado de uma nova visão, dizem os 

entusiastas do modelo, um profissional qualificado para a vida numa sociedade muito 

dinâmica, promotora de constantes transformações, mesmo quando apenas 

aparentes, ou seja, mudanças apenas no plano da retórica ou das relações 

interpessoais cotidianas. O mercado de trabalho exige profissionais que busquem 

qualificação constante, capazes de serem críticos, de realizarem abstrações sobre seu 

trabalho, entre outras exigências. A escola, para a imensa maioria, deve se focar nessa 

exigência mercadológica. Sendo assim, o estudante deve aprender não apenas o 

conteúdo, mas também por que tal conteúdo é importante e como se deu o processo 

de aprendizagem. Para outro grupo, a escola também deve formar o cidadão, pois essa 

instituição é estratégica para isso, na medida em que trabalha com pessoas não 

iniciadas na vida adulta. Considera-se mais eficiente uma educação e socialização dada 

nos anos que antecedem a vida adulta. 
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O ponto crucial disso tudo é que, em pleno terceiro milênio, a escola ainda não 

conseguiu liquidar dois problemas básicos: a democratização do acesso e a melhoria 

da qualidade do ensino. Constantes alterações de rumo no âmbito educacional devem 

ter contribuído para a não consecução de seus objetivos. São inúmeros os projetos já 

testados, as teorias pedagógicas já incorporadas, realimentando esse eterno retorno 

às origens, sem que haja uma continuidade no trabalho. 

Elaboremos um rápido retrospecto do papel dessas instituições na 

modernidade, pois nos será de grande valia para a reflexão que pretendemos 

desenvolver. Nos tempos que precedem a modernidade e que persistiram ainda em 

seu início, a escola era fortemente marcada pelo pensamento religioso, mesmo porque 

toda a sociedade assim o era. Essa escola é qualificada por muitos como “escolástica” 

e atendia às demandas sociais de um mundo que pode ser caracterizado como estável, 

quando em comparação com a realidade em que vivemos. Essa escola tradicional 

estava imersa num trabalho pedagógico que tinha como meta a transmissão de uma 

quantidade imensa de informações voltadas mais para a contemplação que para a 

ação. 

Em plena modernidade, com o avanço da tecnologia e o desenrolar frenético 

do capitalismo industrial, a escola passou por grandes mudanças. A importância 

crescente 

de aprimoramento da técnica, da tecnologia, da criação de novos métodos de vendas e 

de administração impôs ampla alteração no universo escolar. A nova realidade 

histórica imprime a sua marca. A Revolução Industrial altera o paradigma produtivo, 

enquanto que as Revoluções Inglesa e Francesa impõem nova configuração ao Estado, 

à política e à relação governo-sociedade (cidadania). Em tempos mais recentes, pelo 

menos a partir dos anos 1960, a Revolução Informacional – assim nomeada, pois a 

Microeletrônica e a Informática possibilitaram uma alteração sem precedentes no que 

concerne aos processos de transmissão de dados e informações – foi a responsável 

pela alteração dos rumos da sociedade. 

O golpe de Estado efetivado pelo militares em 1964 produz, sob qualquer 

ângulo e/ou critério de análise, a mais grave ruptura da ordem institucional da história 

do Brasil. O projeto do novo regime tinha dois elementos básicos, combinando 
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controle social rígido no plano político, com abertura ao capital estrangeiro no plano 

econômico. O Estado permanecia como o agente das transformações institucionais 

que garantiriam a consolidação de uma sociedade urbana, industrial e, portanto, 

moderna, segundo a crença corrente entre os contemporâneos. Para tanto, o regime 

adotou uma dupla estratégia, pois 

 

ao mesmo tempo em que suprimiam as liberdades democráticas e 
instituíam instrumentos jurídicos de caráter autoritário e repressivo, 
levavam à prática os mecanismos de modernização do Estado 
nacional, no sentido de acelerar o processo de modernização do 
capitalismo brasileiro (FERREIRA JR.; BITTAR, 2008, p. 335).  

 

A reforma educacional efetivada pelos governos militares no Brasil foi realizada 

sob a égide de duas leis: a 5.540/68, responsável pela reformulação do ensino 

superior, e a 5.692/71, que reformulava o ensino de 1º e 2º graus. Uma análise da 

política educacional do período revela a sintonia das medidas com o processo de 

modernização da sociedade brasileira ao “estabelecer uma ligação orgânica entre o 

aumento da eficiência produtiva do trabalho e a modernização autoritária das relações 

capitalistas de produção” (FERREIRA JR.; BITTAR, 2008, p. 335). O processo de reforma 

na educação foi complexo e multifacetado, não podendo ser reduzido à promulgação 

dessas leis, que devem ser consideradas “não como sinônimos da reforma 

educacional, mas como instrumentos componentes de todo um processo de 

reordenação do sistema educacional do país” (MARTINS, 2002, p. 51). 

A nova legislação educacional, segundo Jacomelli (2010, p. 77), foi “saudada 

como panaceia, como a redenção da educação brasileira, ironicamente, até mesmo 

entre os educadores no período militar”, uma vez que “a reforma educacional 

implantada atendia ao chamado de construção de um ‘projeto nacional’ que serviria 

como alavanca para o desenvolvimento do ‘Brasil – Potência’”. Composta por 88 

artigos, a Lei 5.540/68 foi sancionada pelo poder executivo em 11 de agosto de 1971, 

sem que recebesse qualquer veto do presidente Emílio G. Médici, mesmo porque os 

membros do GT haviam sido escolhidos pela presidência, revelando a convergência de 

objetivos e de pensamento entre as partes interessadas. Outros atos jurídicos 

complementaram reforma: 
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O Parecer 853/71 fixa núcleo comum para os currículos do ensino de 
1º e 2º graus, e a doutrina do currículo na lei 5.692; Parecer 45/72 do 
CFE fixa os mínimos a serem exigidos em cada habilitação profissional 
ou o conjunto de habilitações afins no ensino de 2º grau; o Parecer 
349/72 trata da habilitação específica, de 2º grau para o exercício do 
magistério, em 1º grau; Parecer 75/76 CE. o ensino de 2º grau na lei 
5692/71 (VALÉRIO, 2006, p. 5636-5637). 

 

O projeto educacional pensado pelo regime militar e por seus aliados pode ser 

definido como tecnocrático e em sintonia com os interesses do capital. A partir de 

março de 1965 foram assinados os Acordos MEC-USAID, conjunto de acordos de 

cooperação assinados entre o Brasil – representado pelo Ministério da Educação e 

Cultura (MEC) – e os Estados Unidos – representados pela Agência dos Estados Unidos 

para o Desenvolvimento Internacional (USAID) – responsáveis pela hegemonia da 

concepção produtivista ou tecnocrática no setor educacional. Segundo análise 

corrente, 

 

essa concepção adquiriu força impositiva ao ser incorporada à 
legislação do ensino no período militar, na forma dos princípios da 
racionalidade, eficiência e produtividade, com os corolários do 
“máximo resultado com o mínimo dispêndio” e “não duplicação de 
meios para fins idênticos” (SAVIANI, 2008, p. 297). 

 

Os Estudos sociais estariam presentes na escola brasileira desde os primórdios 

da estruturação do sistema público de ensino na década de 1930. Os estudiosos da 

educação brasileira consideram, como marco periodizador, a Revolução de 1930, 

responsável pela chegada de Getúlio Vargas e aliados ao poder. Portanto, 

acompanhando as reflexões de Nadai (1988, p. 1), é inconcebível “reduzir, assim, os 

Estudos Sociais, preferencialmente, à política educacional pós 64, [quando] na 

verdade, não garante a totalidade necessária na qual a temática em questão deve ser 

abordada e explicitada”. 

 A trajetória dos Estudos Sociais na escola brasileira no decorrer do século XX é 

complexa, de tal modo que, para não negar a historicidade do objeto de estudo, 

devemos estabelecer fases distintas, respeitando as diferentes configurações 

detectadas pela pesquisa histórica, a saber: 
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 no início da década de 30, quando no contexto da 
divulgação/absorção do ideário da escola pragmática norte-
americana no Brasil, são realizadas as primeiras discussões a 
respeito do assunto; 

 nas décadas de 50/60, quando a partir de uma possibilidade 
criadas pela Lei de Diretrizes e Bases, Lei nº 4.024, de 20.12.1961, 
são instituídas as primeiras inovações na escola oficial; 

 nas décadas de 70/80, quando no bojo de sua institucionalização, 
ocorreu também o movimento de resistência e de luta contra a 
sua implantação (NADAI, 1988, p. 1). 

 

Os Estudos Sociais são originários dos Estados Unidos. No final do século XIX a 

expressão já aparece registrada em livros. Ao menos três projetos podem ser 

identificados. O primeiro deles é vinculado ao ensino das Ciências Sociais, tendo por 

meta disseminar o conhecimento produzido por nesse âmbito. Inicialmente restrito a 

História incorporou, no decorrer do tempo, a Geografia, a Sociologia, a Política e a 

Economia. Um segundo projeto tinha por meta identificar a escola à vida em oposição 

à escola com enfoque direcionado à herança cultural da humanidade. Em suma, a 

transição de uma escola erudita, disseminador da tradição, para uma escola 

pragmática, voltada para o cotidiano. Nesse sentido, a escola deveria se preocupar em 

como ensinar seus alunos como “considerar seus semelhantes, dirigir um carro, 

relacionar-se com os familiares, participar do escotismo, até ler editoriais sofisticados 

dos jornais, para citar alguns poucos exemplos” (NADAI, 1988, p.2). O terceiro projeto, 

de caráter conciliador, adquire as características que consolidaram os Estudos Sociais e 

que serão implantados no Brasil. Nessa concepção o enfoque recai sobre a cidadania e 

o ensino deve ser direcionado a ensinar o indivíduo a viver em sociedade de base 

democrática, ou seja, por meio do debate de ideias e discussão racional, seguindo 

procedimentos previamente estabelecidos e de concordância da maioria (NADAI, 

1988). 

O ano de 1968, tão carregado de simbologia no que concerne à participação 

política, sobretudo em razão dos eventos conhecidos como Maio de 68, tem 

importância especial para se pensar a criação das universidades paranaenses, pois, a 

realização da reforma universitária produziria acentuadas transformações na formação 

profissional no Brasil, haja vista a reestruturação dos três níveis de ensino (o 

fundamental, o médio e o superior). 
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O processo de criação das universidades paranaenses possui notável sintonia 

com as medidas de reordenação educacionais efetivadas pelo regime militar. A 

historiografia do tema embasa tal leitura. O magistrado Theobaldo Cioci Navolar, 

primeiro diretor da FEDL – Faculdade Estadual de Direito de Londrina (1956), e 

considerado o responsável pela consolidação do prestígio institucional, explica a 

criação da UEL como resultado de um longo processo de negociações e pressões 

sociais. Nesse sentido, tratava-se de um desenrolar natural dos fatos a 

 

reunião de todas estas instituições em uma universidade, anseio que 
se foi firmando, primeiro, timidamente, e, depois, cada vez mais 
incisivo, à medida que as elites intelectuais se conscientizavam de 
que esta cidade e a região de que era centro já contavam, de sobejo, 
com as condições que se exigiam para a instalação de um 

estabelecimento daquele porte (SILVA, 1996, p. 31). 

 

As articulações ocorriam simultaneamente para a criação de universidades em 

Londrina, Maringá e Ponta Grossa. O governo do Estado captou os interesses da 

sociedade e encaminhou as providências necessárias. Uma comissão de seis membros 

foi criada, por meio do Decreto nº 14.923, de 12 de abril de 1969, para executar 

estudos sobre a possibilidade de serem criadas as universidades em questão. Com 

parecer favorável expedido por essa primeira comissão, uma portaria (nº 3.429/69) 

expedida pelo Secretário de Estado dos Negócios de Educação e Cultura designou 

outra comissão para prosseguir os estudos, cujos trabalhos se estenderam até outubro 

de 1969. 

As providências de ordem administrativa e burocrática tiveram prosseguimento 

até a criação da Universidade Estadual de Londrina (UEL) pelo Decreto nº 18.110, de 

28 de janeiro de 1970 e reconhecida no ano seguinte, exatamente em 07 de outubro, 

por meio do Decreto federal nº 69.324. A reunião de várias faculdades isoladas, 

procedimento recorrente na história brasileira, determinou seu nascimento, sendo a 

primeira instituição de ensino superior a ser criada sob a égide da Lei 5.540, de 28 de 

novembro de 1968, responsável pela reforma universitária (LIMA, 1991, p. 18). 

O governador Paulo Pimentel escolheu Ascêncio Garcia Lopes (29/05/1970 a 

29/05/1974) como primeiro reitor pelo expediente da lista sêxtupla, mecanismo pelo 
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qual o chefe do executivo escolhia aquele que considerasse o mais adequado para o 

cargo. Segundo CAOBIANCO (2007, p. 48), “a convivência do Reitor com os estudantes 

foi amigável”, mas isso não significa que a dinâmica do regime político de exceção não 

tenha deixado marcas, haja vista ter “o Conselho de Administração criou o Diretório 

Central dos Estudantes – DCE. A mesma Resolução que criou o Diretório Central 

estabelece as normas dos Diretórios Setoriais”. O regimento do DCE foi elaborado por 

uma comissão nomeada pelo Reitor, procedimento que demonstrava o caráter 

autoritário daquele momento. Nesse sentido, segundo análise corrente,  

 

A criação do DCE e dos Diretórios Setoriais foi uma atitude 
meramente burocrática por parte do Reitor, pois seria uma forma de 
controlar as atitudes dos alunos. A questão central não era a 
democracia, mas regras a serem seguidas de acordo com os ideais da 
Reitoria e consequentemente do governo ditatorial, obedecendo a 
Lei 5.540 (23/11/1968) (CAOBIANCO, 2007, p. 48). 

 

A racionalização administrativa ocultava outros interesses do poder público, na 

leitura de Enezila de Lima, historiadora e docente da UEL. Segundo a estudiosa, um 

determinado grupo se regozijava da racionalização que reduziria os custos 

administrativos, outros detinham sua percepção na formação de uma vida social 

intensa passive de estruturação no novo campus, mas, o preço disso era o possível 

isolamento, uma vez que  

 

A prática dessa unificação significou o esvaziamento da convivência 
acadêmica que se acreditava inexistente, mas que ao longo dos anos 
fora construída nas sedes dos Diretórios Acadêmicos e, de modo 
especial, na “Cantina da Dona Lia” (LIMA, 1991, p. 18). 

 

Escrevendo no início da década de 1990 a intelectual não economiza nas 

críticas, usufruindo do novo contexto político democrático que então se organizava. Os 

princípios da política educacional do governo militar, do qual a reforma universitária 

de 1968 é parte relevante, combinaram dinamização administrativa, racionalização 

econômica e esvaziamento da vida social e política, com o fito de desmantelar 

possíveis focos de oposição. Nesse sentido, a síntese de Enezila, combinando vivência 
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pessoal e reflexão intelectual, torna-se incontestável, merecendo uma apreciação nas 

suas minúcias: 

 

A razão desse refluxo acadêmico pode ser encontrada na distância 
que separa o campus da cidade, mas especialmente na organização 
espacial da UEL que conduz ao isolamento dentro das diferentes 
unidades, dificultando a convivência e impedindo a congregação. Não 
existe no campus um restaurante universitário ou um anfiteatro que 
comporte, de forma razoável, a realização de assembleia docentes, 
por exemplo. 
Nos Centros de Estudos se reproduz o mesmo quadro – ausência de 
espaço para reuniões, palestras, cursos. O que existe, de concreto, 
são salas de aula, laboratórios, espaços administrativos, salas de 
estudos para os docentes e a biblioteca (LIMA, 1991, p. 18). 

 

A organização do campus universitário, na leitura de Enezila, teve como 

objetivo essencial evitar que a universidade se convertesse em espaço de sedição. As 

características estruturais da UEL descritas pela estudiosa vão nesse sentido. Mas sua 

reflexão nos revela a resistência a esse projeto. 

 

Não é de se estranhar, portanto, que a biblioteca tenha sido 
transformada em ponto de encontro dos estudantes dos cursos 
diurnos e que os amplos corredores do CLCH, por exemplo, cumpram 
o papel de aglutinador das pessoas na “esquininha”, com grande 
prejuízo para o debate acadêmico saudável (LIMA, 1991, p. 18). 

 

 O esvaziamento do espaço público foi um ponto central das ações do governo 

Militar. Nesse sentido, o investimento na constituição e consolidação de um sistema 

de informações teve início desde o golpe de Estado em 1964, momento no qual foi 

criado o Serviço Nacional de Informações (SNI). Três anos depois o sistema foi 

expandido com a criação de Divisões de Segurança e Informações (DSI), cujo 

funcionamento se daria nos ministérios civis. Em 1970 dois eventos revelam nova 

expansão, pois o Plano Nacional de Informações foi aprovado, assim como se deu a 

criação do Sistema Nacional de Informações. Desse movimento partiu as ações que 

geraram as Assessorias de Segurança e Informações (ASI) ou Assessorias Especiais de 

Segurança e Informações (AESI), “subdivisões das DSI, a serem estabelecidas em 

instituições subordinadas ao controle dos ministérios, normalmente empresas 
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públicas, autarquias ou fundações” (MOTTA, 2008, p. 44). Na Universidade Estadual de 

Londrina funcionou uma AESI entre 1975 e 1982, cuja ação cerceou a liberdade da 

comunidade acadêmica (SILVA, 1991, p. 217-219). 

A Universidade Estadual de Londrina incorporou os cursos de Letras e História 

criados em 1958, anteriormente em funcionamento nas instalações do Grupo Escolar 

Hugo Simas, sendo, conforme análise de Silva (1999, p. 71), 

 

o Centro que mantém mais afinidade com sua a sua origem, a ex-
Faculdade Estadual de Filosofia, Ciências e Letras de Londrina – 
FAFILO, mantendo até hoje três dos quatro Cursos pioneiros do 
Ensino Superior na região: - Letras, em duas modalidades, Português 
com Inglês (Anglo-Germânicas), Português com Francês (Neolatinas) 
e História. O quarto curso pioneiro foi Geografia, deslocada para o 
Centro de Ciências Exatas, em 1974. 

 

Os cursos de Letras Vernáculas e Ciências Sociais foram criados em 1973, com 

ofertas de cursos regulares e turmas especiais de curta duração com funcionamento 

em período de férias, revelando o alinhamento com as políticas de formação de 

recursos humanos do Regime Militar, o que não impediu a rápida desativação por falta 

de demanda. O bacharelado em Ciências Sociais foi criado apenas no início da década 

de 1980, portanto, na conjuntura de transição democrática (SILVA, 1999). 

Os cursos de História – em funcionamento no novo campus a partir de 1973 –, 

o de Filosofia – criado em 1974 – e o de Letras Franco Portuguesas foram desativados 

no segundo semestre de 1975, em razão da queda na demanda resultante das 

alterações na política de formação de professores para a escola básica. O curso de 

História foi reativado somente no segundo semestre de 1980. Por sua vez, o curso de 

Filosofia seria reativado apenas em 1992.  Nesse período a atividade acadêmica 

filosófica ficou limitada a oferta da disciplina Iniciação Filosófica-Científica. Portanto, 

por toda a década de 1980 os docentes de Filosofia estiveram lotados no mesmo 

departamento que os de História. Da mesma forma, na década de 1970 a Filosofia 

esteve vinculada aos Estudos Sociais, compondo um mesmo departamento (SILVA, 

1999; CONSIDERAÇÕES..., 1986, p. 1). 

Em 1973 o curso de licenciatura em História tinha a duração média prevista 

para oito semestres letivos regulares, perfazendo um total de 161 créditos, 
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equivalentes à 2.580 horas-aula, sendo também possível a obtenção do grau de 

bacharel, sendo que nesse caso o estudante ficaria desobrigado de cursar as 

“disciplinas pedagógicas”, ou seja, Psicologia da Educação, Estrutura e Funcionamento 

do Ensino de 2º Grau, Didática, Prática de Ensino I e II. O melhor indicador da 

instabilidade desses tempos é a constante alteração de carga horária do curso de 

história, tal como apontado anteriormente. Senão vejamos: 1973 – 2580 horas-aula; 

1974 – 2700 horas-aula; 1975 – 2535 horas-aula e 1976/1977 – 2445 horas-aula 

(CATÁLOGO GERAL, 1973; CATÁLOGO GERAL, 1974; CATÁLOGO GERAL, 1975; 

CATÁLOGO GERAL, 1976; CATÁLOGO GERAL, 1977). 

Considerando o ano de 1973, de modo a permitir a comparação com o curso de 

licenciatura de História, os cursos de Estudos Sociais, tanto a licenciatura em Educação 

Moral e Cívica quanto a Licenciatura Curta em Estudos Sociais (1º Grau) tinham carga 

horária reduzida. No primeiro caso, para se licenciar em Educação Moral e Cívica em 

tempo ideal o estudante cursaria minimamente seis semestres letivos regulares, 

perfazendo 151 créditos, equivalentes a 2.385 horas-aula, com abertura para a 

obtenção do grau de bacharel em molde similar ao curso de história, ou seja, 

dispensado da realização das disciplinas pedagógicas já citadas. Por sua vez, se esse 

mesmo estudante desejasse cursar a Licenciatura Curta em Estudos Sociais (1º Grau) 

teria que cumprir apenas 78 créditos, equivalentes à 1.245 horas-aula, distribuídos em 

10 etapas letivas a serem realizadas em períodos de férias. O curso iniciado em 1973 

seria concluído em 1976 com aulas nos meses de janeiro, fevereiro e julho, exceto no 

último ano no qual as aulas se encerrariam em janeiro (CATÁLOGO GERAL, 1973). 

As marcas deixadas na instituição pelas políticas educacionais gerenciadas pelo 

Ministério da Educação e Cultura (MEC) foram duradouras. Além desses indicadores, 

podemos acompanhar as sucessivas alterações na composição departamental do 

Centro de Ciências Humanas da UEL, alvo de variadas reformulações em menos de 

uma década, com vistas a cumprir não só os desafios inerentes ao processo recente de 

abertura, assim como as exigências da política educacional em vigor: 

 

 

 



478        VI Seminário de Pesquisa do PPGHS – XIII Semana de História – I Encontro 

                das Especializações em História da Universidade Estadual de Londrina 
  

 
 

1973 1974 

Departamento de História 
Departamento de Geografia 
Departamento de Letras 
Departamento de Estudos Sociais 

Departamento de História 
Departamento de Geografia 
Departamento de Letras 
Departamento de Filosofia e Estudos 
Sociais 

 

1975/1976/1977 1982/1983 

Departamento de História 
Departamento de Letras 
Departamento de Filosofia e Estudos Sociais 

Departamento de História e Filosofia 
Departamento de Letras 
Departamento de Ciências Sociais 

Fonte: CATÁLOGO GERAL, 1973; CATÁLOGO GERAL, 1974; CATÁLOGO GERAL, 1975; CATÁLOGO 
GERAL, 1976; CATÁLOGO GERAL, 1977. 
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Contação de histórias do Norte do Paraná 
 

Regina Célia Alegro1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Projeto em destaque tem sua origem nos anos de 2003 e 2004, quando 

professores do curso de História da UEL se questionavam acerca dos eventos “de 

capacitação”, e da sua efetividade, então promovidos pelo governo estadual. Embora o 

discurso justificativo, esses eventos não tinham como pressuposto a formação docente 

como processo continuado, não alimentavam a troca constante e o trabalho conjunto 

entre professores de diferentes níveis de ensino, de diferentes instituições e era muito 

limitada ainda a idéia de desenvolvimento conjunto entre professores e alunos de 

projetos escolares de pesquisa. 

Nessa situação foi gerado o fato que permitiu colocar o projeto Contação em 

prática. A equipe de docentes na origem do Contação foi convidada a apoiar 

educadores de História e Geografia, Sociologia e Artes na execução do Projeto 

Sesquicentenário do Paraná proposto pela Secretaria Estadual da Educação do Paraná. 

Nesse contexto foi sugerido o trabalho com projetos de pesquisa escolar sobre a 

história local motivados pelas discussões no contexto ao. Os docentes de História 

perceberam a importância de apoiar a continuidade dos estudos numa proposta de 

trabalho interdisciplinar.  

                                                             
1 Coordenadora Projeto de extensão UEL/SETI (PR), apoiado pelo Programa Universidade Sem 
Fronteiras, UEL e MEC/SESU. Departamento de História (UEL). WWW.uel.br/projetos/contacao.  E-mail: 
ensinohistoria@uel.br. 
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Os professores, principalmente de História e Geografia, estavam conscientes da 

insuficiência de pesquisas que possibilitem conhecer, estudar e valorizar a história, a 

memória e a cultura local em sala de aula, com os alunos do ensino fundamental e 

médio.  

Também os professores de Língua Portuguesa, da rede estadual de ensino, do 

Núcleo Regional da Educação de Cornélio Procópio, realizavam estudos sobre o 

método recepcional e tomaram como possibilidade de trabalho a exploração de 

narrativas locais que permitiriam conhecer ou ressignificar a memória e o patrimônio 

da região norte do Paraná. 

Logo os participantes do projeto perceberam a importância de realizar 

pesquisas referentes à história e memória local considerando o envolvimento dos seus 

alunos e a possibilidade de explorar em aula possíveis questões e documentos 

levantados. E isso permitiu o início do projeto de extensão aqui apresentado. 

Desde esse princípio, os professores do ensino básico participantes foram 

acompanhados pelos docentes do receberam do Departamento de História da UEL 

(que em alguns momentos trabalharam em colaboração com outras instituições como 

o Departamento de Letras e do Departamento de Geografia da Faculdade de Filosofia, 

Ciências e Letras de Cornélio Procópio, e agora, com o Museu Histórico de Londrina) a 

fim de adotar práticas e critérios satisfatórios para determinar a qualidade das 

pesquisas escolares. Trata-se de um trabalho que também contribui para estreitar os 

laços entre Universidades e Escolas, diminuindo a divisão entre os que produzem o 

conhecimento científico e os que o reproduzem na sala de aula. 

O foco do projeto continua localizado na formação de grupos de trabalho em 

escolas de cidades da região de Londrina partindo do estudo das idéias de alunos 

acerca dos sujeitos na formação da região e o seu envolvimento na investigação das 

lembranças de moradores locais sobre esse processo bem como da construção de 

narrativas decorrentes dessa experiência.  

Busca-se constituir uma rede de interesses/estudos sobre o tema a partir da 

escola básica localizada em bolsões de pobreza ou em comunidades recentemente 

constituídas. As carências comuns aos jovens nessas situações, inclusive a mudança 

rápida de valores sociais que organizam a vida coletiva, dificultam a construção de uma 
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identidade positiva. Nesse contexto busca-se o estudo da memória local como 

estratégia para o fortalecimento, nos alunos, do sentimento de pertença ao grupo 

social de referência e da discussão de metodologias e estratégias de ensino e 

aprendizagem de História. A coleta junto à comunidade e a análise das diferentes 

perspectivas apresentadas pela diversidade narrativa a que os alunos estarão 

expostos, assim como o seu envolvimento em vista da contribuição para uma memória 

da ocupação recente do norte do Paraná na qual os trabalhadores sejam os 

protagonistas principais, podem contribuir para a construção de uma subjetividade 

estável pelos estudantes. 

A reflexão orienta-se pela idéia do estreitamento de vínculos entre licenciatura 

de História, escolas públicas e Museu Histórico de Londrina e do alargamento do seu 

campo de ação ao estimular a construção de novas representações orientadas pelas 

lembranças de trabalhadores do norte do Paraná e de novos registros para a memória 

local, envolvendo profissionais do ensino e estudantes em diferentes fases do processo 

formativo. 

Assim, tem como objetivo geral contribuir para novas representações sobre os 

sujeitos na formação das comunidades locais por meio da composição de grupos de 

trabalho em escolas de cidades da grande região de Londrina em vista de cooperar 

com a formação dos estudantes no ensino básico e estudar alternativas metodológicas 

para o atendimento escolar. E como objetivos específicos: incentivar na escola idéias e 

práticas de conservação da memória de trabalhadores; orientar e acompanhar os 

envolvidos na elaboração e execução dos seus projetos de estudo; estimular nos 

jovens o sentimento de pertencimento e a valorização das memórias dos moradores 

locais; produzir novos registros para a memória local. 

Esses objetivos beneficiam diretamente: professores da rede estadual de ensino 

que atuam como proponentes de interesse de pesquisa e recebem orientação e 

acompanhamento para elaboração e execução dos seus planos de pesquisa; alunos da 

rede pública de ensino e suas comunidades escolares; trabalhadores entrevistados e 

suas comunidades inseridos num processo de reflexão acerca da memória local; 

professores e alunos da licenciatura em História envolvidos na reflexão sobre o ensino 

na escola básica. 
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A ação envolve o curso de licenciatura e pós-gradução em História e o Museu 

Histórico de Londrina, da UEL, como espaços de mediação, reflexão e reconstrução 

permanente de memórias e identidades coletivas, portanto espaços de formação 

profissional e da população em geral. O processo de ocupação recente de Londrina e 

região geralmente é representado na memória local como ação de empresas e 

indivíduos visionários. Dessa construção ficam excluídos os homens comuns, ainda 

mais quando trabalhadores empobrecidos, o que, percebe-se na sala de aula, interfere 

na representação dos estudantes de si mesmos e do seu grupo social como sujeitos da 

História. Por isso, opta-se aqui pela identificação das idéias dos alunos sobre a questão 

e o seu envolvimento em grupos de trabalho junto com seus professores. Em reuniões 

coletivas mensais, oficinas nas escolas, seminários para debate dos projetos, 

divulgação das ações de cada escola por meio de blogs, mostras para as comunidades 

locais e publicação dos resultados finais, pretende-se apresentar aos participantes 

elementos sobre memória e história oral – métodos, conteúdos – e operacionalizar a 

recolha e análise dos documentos pelos planos de estudo propostos e executados 

pelas escolas.  

No que se refere ao Museu, a sua ação educativa constitui-se como ação 

comunicacional tem como função apresentar ao público o processo museológico, além 

de estimular e colaborar na relação que se estabelece entre diferentes sujeitos em 

contato com patrimônio cultural musealizado. Para Cury (2004) essa concepção 

pressupõe considerar todos aqueles que, ao seu modo, ressignificam o objeto museal. 

No caso aqui apresentado, não apenas os educadores, mas também os seus alunos e a 

comunidade visitante, entre outros.  

Nesse sentido, como afirmam Lima e Polo (2012, p. 2), “a instituição museal, a 

partir da exposição e da ação educativa, formula e comunica sentidos patrimoniais”. 

Na reflexão acerca da ação educativa no Museu ou da prática de ensino na 

escola hoje compreende-se que o sujeito – o público visitante, o aluno, a comunidade 

– é ativo elaborador da própria existência. Cada um se acerca do patrimônio e das 

narrativas nele contidas a partir da própria experiência. Esse sujeito atribui sentido e 

significado para o acervo, o patrimônio, os conteúdos de ensino, para a sua existência 

cotidiana, ou seja, elabora sua própria narrativa e constrói seu conhecimento pessoal 
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acerca das experiências de fruição estética, informação, educação, conhecimento, 

desenvolvimento de subjetividade. 

No Museu percebe-se que essa questão é bem mais complexa do que se 

imagina. Falando sobre as funções dos museus em 2009 (p. 1), Ulpiano de Meneses, 

afirmava que para além das tradicionais funções de preservar, investigar e comunicar: 

 
Os museus, ontem como hoje, têm potencial de exercer várias 
funções: fruição estética, conhecimento crítico, informação, 
educação, desenvolvimento de vínculos de subjetividade, sonho, 
devaneio etc. No meu entendimento, o grande privilégio do museu é 
poder articular – de preferência solidariamente – essa multiplicidade 
de funções, científico-documentais, culturais e educacionais. Tal 
privilégio continua em nossos dias (...). Prefiro considerar que o 
museu, em vez de espaço de produção, preservação e reforço de 
uma memória, transforme-se num espaço de confronto, visão crítica 
e entendimento das memórias.  

 

Mais que uma realidade concreta esse é um projeto, um desafio para os museus 

na relação com o seu público. Na atualidade esse velho desafio ganha elementos 

novos que podem ser inferidos a partir de termos como “vínculos de subjetividade, 

solidariedade, confronto, visão crítica e entendimento das memórias”. 

Nesse quadro destaco uma questão que hoje em dia parece óbvia demais para 

demandar problematização: museu é uma instituição cultural que também educa. 

Opera, sobretudo, na esfera da educação não formal, mas, quando comparamos 

algumas demandas impostas à escola e aquelas apresentadas ao museu, os discursos 

não são tão eqüidistantes: hoje, para ambos, a grande demanda refere-se ao público, 

aos sujeitos dos processos propostos, que está no centro das discussões, que não pode 

ser reconhecido como único, mas múltiplo nas suas origens e concepções, e deve ser 

compreendido como sujeito do processo aprender/ressignificar. 

Por exemplo, hoje é lugar comum uma afirmação como “Discutir o ensino de 

história hoje é pensar os diferentes processos formativos em diferentes espaços, 

fontes e formas de educar numa sociedade onde se acentuam as diferenças e a 

diversidade”. (FONSECA, 2003, p. 15). Ou,  

 
(...) é possível construir conhecimento na troca, na relação entre o 
ensino formal e o não-formal, no respeito à experiência e à 
criatividade dos muitos sujeitos sociais que estão fora das academias 
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e que podem nos indicar caminhos e soluções muitas vezes por nós 
despercebidos, os quais, também, serão enriquecidos a partir das 
nossas reflexões e do conhecimento por nós produzido (MOURA 
SANTOS, 2001) 

 

Nesse contexto, para Cury,  

 
A comunicação como transmissão de conhecimento (...) está 
superada, pois não dá conta das construções simbólicas. Tampouco 
considera o público como participante ativo, como ele é. Por outro 
lado, a comunicação museológica é entendida como complexa e 
articulada com a vida cotidiana (...). O cotidiano é o lugar onde as 
pessoas produzem significações e onde as mensagens adquirem 
sentidos para os públicos específicos (CURY, 2004, p. 91).  

 

Museu e ensino escolar de História sofrem os condicionantes do seu tempo. 

Como instituições, museu e escola são  

 
(...) historico-socialmente condicionados, assumem, em cada período 
histórico, características que são resultado das ações do homem, no 
mundo, fazendo com que possamos considerá-las como possibilidade 
e não como determinação. Daí, a necessidade de contextualizá-las, 
situando-as no tempo e no espaço compreendendo-as como ação 
social e cultural. (MOURA SANTOS, 2001) 
 

Nesse sentido os desafios para professores e educadores em museus têm 

alguns elementos em comum relativos à relação com o seu público, à troca de 

informações e negociações de sentidos e significados. Embora atuando em espaços 

distintos – da educação formal e não formal – ambos são mediadores de um processo 

de conhecimento, de inserção em linguagens específicas, de inclusão cultural, 

vivenciado por indivíduos e grupos de aprendizagem. Assim como são convidados a 

refletir crítica e permanentemente sobre diferentes aspectos da sua ação. 

 Lima e Polo (2012, p. 1) destacam as idéias de Ascênsio e Pol (2006) afirmando 

que “Caso não haja reflexão cognitiva sobre o patrimônio, ele se destrói, por razões 

especulativas, irreflexivas ou por carência de valorização. É a partir disso que este 

patrimônio tem valor, mais em função do que fazemos com ele do que pelo próprio 

patrimônio em si”. 

Horta (1999), discutindo a necessidade de ressignificar pesquisa escolar, 

problematiza o conhecimento crítico e a apropriação consciente por parte das 
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comunidades e indivíduos do seu “patrimônio” como fatores indispensáveis no 

processo de preservação sustentável desses bens, assim como no fortalecimento dos 

sentimentos de identidade e cidadania. 

Como metodologia de educação museal tem sido proposta desde a década de 

1980 a educação patrimonial. Segundo Horta (1999) essa proposta metodológica 

abarca quatro fases: observação, registro, interpretação e apropriação e  

 
“(...) constitui-se como um instrumento de “alfabetização cultural” 
que possibilita ao indivíduo fazer a leitura do mundo que o rodeia, 
levando-o à compreensão do universo sociocultural e da trajetória 
histórico-temporal em que está inserido. Este processo leva ao 
reforço da autoestima dos indivíduos e comunidades e à valorização 
da cultura brasileira como múltipla e plural” (p. 6). 
 

As propostas de educação patrimonial destinaram-se, sobretudo, às redes 

escolares e contribuíram para uma visão renovada e de alcance ampliado sobre o 

patrimônio histórico e cultural, o reconhecimento da sua diversidade e complexidade, 

mas também ampliou a possibilidade de exploração da “(...) diversidade de 

manifestações, tangíveis e intangíveis, materiais e imateriais, como fonte primária de 

conhecimento e aprendizado, a ser utilizada e explorada na educação de crianças e 

adultos, inserida nos currículos e disciplinas do sistema formal de ensino” (HORTA, 

2003, p. 1). Ainda, destaca Horta, funcionou como “(...) instrumento de motivação, 

individual e coletiva, para a prática da cidadania e o estabelecimento de um diálogo 

enriquecedor entre as gerações”.  

Embora o debate acerca do ensino de História tenha se encaminhado para a 

explicitação do seu enraizamento na teoria desse campo de conhecimento enfatizando 

não apenas a metodologia, existe ainda um espaço amplo de discussão e de ação entre 

ensino de história e educação patrimonial a ser explorado no contexto do Projeto 

Contação. 

Para concluir essa apresentação, é preciso destacar que o projeto apóia-se em 

outros conceitos fundamentais: busca em Castells (2003) a problematização da noção 

de rede na dinâmica da sociedade atual, suas interconexões e o necessário 

compartilhamento de códigos. Ampara-se no debate de Scherer-Warren sobre 

interconexões das identidades dos atores com o pluralismo cultural e econômico. Em 
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Pollak (1989) busca o debate acerca da memória e do esquecimento, do sentido da 

identidade individual e coletiva no tempo presente.  

Nesse quadro o conceito de rede orienta a concepção geral e a organização do 

projeto. 

Apoiados em Castells (2003) é possível refletir sobre a noção de rede. 

Geralmente o termo é usado para descrever a dinâmica da sociedade atual quando a 

interconexão tudo é interconectado, fruto da reestruturação do capitalismo e do 

desenvolvimento das tecnologias de informação. Para o autor, a globalização na 

atualidade está associada à idéia de rede: “Mas esta marca do capitalismo é 

profundamente diferente dos seus antecessores históricos. Tem duas fundamentais e 

distintivas propriedades: é global e estruturada em larga medida em torno de uma 

rede de fluxos financeiros” (p. 8). 

É possível conceber a rede como uma forma de “integração na diversidade” 

que articula o local e o geral, “[...] o local e o global, entre o particular e o universal, 

entre o uno e o diverso, nas interconexões das identidades dos atores com o 

pluralismo” (SCHERER-WARREN, 1993, p. 9). 

Esse conceito pode ser utilizado não apenas para descrever a sociedade ou o 

sistema capitalista na atualidade, mas também outras experiências do tempo 

presente, talvez mais virtuosas que inseridas no contexto capitalista se dispõem a 

questioná-lo.  

De modo geral, para Castells, redes são “[...] estruturas abertas capazes de 

expandir de forma ilimitada, integrando novos nós”.  

Afirmar que as pessoas tornam-se como nós na rede implica em assumir uma 

interrelação entre os participantes. Nesse sentido a rede é dinâmica, sendo construída 

e desconstruída continuamente. Para que novos sujeitos sejam inseridos na rede – e os 

nós se multipliquem – é preciso que compartilhem códigos para que permitam a 

comunicação no interior da rede. Por exemplo, precisam de objetivos em comum 

(CASTELLS, 2003, p. 566).  

Algumas características das redes formuladas por Castells indicam como o 

projeto Contação é constituído: criado pelos seus participantes em anos de 
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experiências é constituído por professores e alunos da licenciatura e pós-graduação 

em História, Museu Histórico de Londrina e professores e alunos de escolas públicas.  

No Contação busca-se evitar uma hierarquia rígida e enfatizar a troca, o 

diálogo. Os participantes têm poderes e tarefas próprias com as quais contribuem para 

o grupo e possibilitam as ações coletivas. Professores do ensino básico e do superior 

atuam colaborativamente com seus alunos na execução dos projetos que ora são 

formulados pelos professores ora são criados em conjunto com os alunos. Os alunos 

têm responsabilidades próprias na coleta, tratamento e disseminação das 

informações. Uma delas é a manutenção dos blogs dos projetos. Esses blogs estão em 

função de garantir um fluxo multidirecional de informações. Por outro lado, 

potencializam os esforços de cada localidade, de cada projeto associado. 

Também para apoiar os diferentes projetos, são oferecidos pelos participantes 

oriundos da universidade e professores da rede básica, cursos, oficinas e eventos para 

os demais professores e alunos. A ação envolve o curso de licenciatura e pós-gradução 

em História e o Museu Histórico de Londrina, da UEL, como espaços de mediação, 

reflexão e reconstrução permanente de memórias e identidades coletivas, portanto 

espaços de formação profissional e da população em geral. Nesse sentido, apoio a 

elaboração projetos de professores e alunos, acompanhamento da execução dos 

projetos e publicação de resultados. 

Os valores compartilhados pelos participantes giram entorno da questão da 

memória no ensino básico como uma questão fundamental no processo de ensinar e 

aprender história. A memória constitui um suporte teórico-metodológico que permite 

tomar como objeto de conhecimento escolar as lembranças de trabalhadores locais. 

Sabe-se que por meio da memória é possível recordar e refazer a experiência passada 

através da lembrança e narrativa e pela análise. Retira o comum, o próximo do 

esquecimento e reflete-se sobre o sentido da identidade individual e coletiva (POLLAK, 

1989; 1992). 

O processo de ocupação recente de Londrina e região geralmente é 

representado na memória local como ação de empresas e indivíduos visionários. Dessa 

construção ficam excluídos os homens comuns, ainda mais quando trabalhadores 
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empobrecidos, o que, percebe-se na sala de aula, interfere na representação dos 

estudantes de si mesmos e do seu grupo social como sujeitos da História.  

Por isso, optou-se pelo envolvimento dos alunos – não importando o nível de 

ensino em que estão matriculados – em grupos de trabalho junto com seus 

professores. Em reuniões coletivas mensais, oficinas nas escolas, seminários para 

debate dos projetos, divulgação das ações de cada escola por meio de blogs, mostras 

para as comunidades locais e publicação dos resultados finais, apresenta-se aos 

participantes elementos para subsidiar os estudos sobre a memória e história oral – 

métodos, conteúdos – e operacionalizar a recolha e análise dos documentos pelos 

planos de estudo propostos pelas escolas.  

Nesse sentido, busca-se novos estilos de relacionamento e de formação 

envolvendo diferentes níveis de ensino e correspondentes instituições. 

Desde os estudos de Edward Thompson sobre a classe operária, novos desafios 

se apresentam na exploração da metodologia própria da história oral, base desse 

trabalho. Entre ele, o interesse apontado por Joutard (2006, p. 59): aos universitários e 

profissionais como jornalistas, hoje se associam também “[...] pedagogos que querem 

iniciar seus alunos na história”. Nesse sentido hoje são necessárias ações que façam 

dialogar diferentes projetos sem permitir que o testemunho oral e a narrativa nele 

apoiada sejam banalizados. Tanto a disseminação da informação quanto o exercício da 

metodologia, o envolvimento de profissionais e comunidades escolares e a difusão dos 

resultados alcançados podem fortalecer uma adequada concepção de história, da 

ocupação do norte do Paraná e dos sujeitos dessa memória. 

A ação em rede favorece o “deslocamento de fronteiras”. No caso desse projeto, do 

deslocamento do espaço de pesquisa. A escola básica também é lugar da pesquisa – da 

pesquisa escolar. Por outro lado, a pesquisa escolar pode e deve reconhecer e problematizar 

os seus pressupostos, assim como se dispor a um trabalho de interação e colaboração com a 

comunidade local no sentido de retormar, refletir e guardar a memória do grupo.  

Temos que admitir que a questão da memória não pode ser um tema exclusivo de 

historiadores e que pode se constituir numa ferramenta pedagógica para aprendizagem 

escolar e o desenvolvimento social e cultural. A memória coletiva deve se tornar objeto de 

reflexão por aqueles que cotidianamente atuam em favor da construção/disseminação de 

memórias nacionais, de grupos vencedores, ... 
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A esses pressupostos outros se associam, como a noção de patrimônio e de formação 

situada para garantir a atuação do projeto. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Desde 2003 o Projeto Contação de Histórias do Norte do Paraná vem 

construindo uma rede de estudos sobre memória e patrimônio envolvendo a escola 

básica na região. Busca incentivar na escola, idéias e práticas de conservação da 

memória de trabalhadores, orientar e acompanhar os envolvidos na elaboração e 

execução dos seus projetos de estudo, estimular nos jovens o sentimento de 

pertencimento e a valorização das memórias dos moradores locais, produzir novos 

registros para a memória local. Apenas no ano de 2010 foram realizadas 96 oficinas 

para alunos, em escolas da rede pública, e reuniões mensais para formação de 

professores participantes. Esse trabalho tem redundado em formação situada, 

descoberta de documentos inéditos e publicações envolvendo professores da escola 

básica. A educação patrimonial tem sido mais presente nos debates sobre o ensino de 

história, particularmente quanto a 

 
“(...) experiência e do contato direto com as evidências e 
manifestações da cultura, em todos os seus múltiplos aspectos, 
sentidos e significados, o trabalho da Educação Patrimonial busca 
levar as crianças e adultos a um processo ativo de conhecimento, 
apropriação e valorização de sua herança cultural, capacitando-os 
para um melhor usufruto destes bens, e propiciando a geração e a 
produção de novos conhecimentos, num processo contínuo de 
criação cultural” (HORTA, 2003) 

 

Mas consideramos as ações têm sido ainda bastante tímidas.  

Em Londrina e região o processo da última ocupação, ocorrido no século XX, 

tende a ser registrado a partir de memórias que mais facilmente encontram 

visibilidade: autoridades e ocupantes de funções específicas e mais valorizadas 

econômica e socialmente tendem a ter suas memórias documentadas enquanto 

trabalhadores com menor poder econômico e social ficam à margem desse processo. 

Como Museu de uma cidade ainda jovem esta instituição vê-se diante do desafio de 
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recolher indícios ainda muito presentes no dia-a-dia da população, terreno fértil da 

disputa de memórias, e apresentar uma proposição de conhecimento sobre o passado 

da região.  

A valorização da memória e a inclusão de personagens, de interpretações sobre 

a história da cidade é o que buscamos através deste projeto. Assim, propomo-nos a 

atuar em dois sentidos: da valorização da memória local e anônima, de identidades, 

através da reflexão teórica e promoção de ações educativas junto a professores e 

alunos da rede básica de ensino. 

E, ainda, através da produção de registros sobre localidades da região de 

Londrina e sujeitos cuja contribuição para a identidade local seja ali reconhecida, e sua 

preservação no Museu Histórico de Londrina.  

Os estudantes de graduação, estagiários no Projeto, trazem subsídios para a 

valorização dos registros documentais e orais a serem coletados nas comunidades e 

para sua recolha e preservação, além da orientação direta a docentes participantes do 

projeto e aos estagiários. Esses, bem como os alunos da escola básica envolvidos no 

projeto, cada qual em sua prática específica, tem a oportunidade de experiência 

concreta de reelaboração de conteúdos (das discussões sobre memória e patrimônio 

para uma ação de valorização e inclusão), de contato com professores e de 

participação no processo de acolhimento de depoimentos orais, o que ampliará seus 

conhecimentos sobre a história local.  

Os estágios no Museu possibilitam a participação efetiva no trato com a 

documentação oral já pertencente ao Museu e aprendizagens sobre a organização e 

guarda de registros, o reconhecimento do espaço do Museu como de construção de 

conhecimento sobre o passado e, mais especificamente, sobre a proposição de história 

da cidade através de suas exposições histórica e temporárias. Às escolas e 

comunidades envolvidas espera-se sensibilizar para a valorização do patrimônio 

cultural e histórico regional ao estimular a construção de novas representações 

orientadas pelas lembranças de trabalhadores do lugar e de novos registros para a 

memória local, envolvendo nesse processo profissionais do ensino e estudantes em 

diferentes fases do processo formativo.  
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Como produto desse esforço conjunto o Contação vem oferecendo oficinas, nas 

escolas, para os alunos participantes do projeto e cursos/oficinas para os professores 

envolvidos. Os grupos de trabalho visitam o Museu Histórico de Londrina Pe Carlos 

Weiss (UEL) e para essas visitas são elaborados materiais específicos para alunos e 

para professores visitantes. Os professores elaboraram seus projetos e os alunos 

mantém blogs para troca de informação. Práticas de coleta e estudos de documentos 

estão em andamento. Essas são apenas algumas das tarefas até agora em execução. 

Estamos trabalhando com exposições itinerantes nas escolas com material de 

exposições temporárias já encerradas no Museu.  

Enfim, os envolvidos estão vivenciando um aprendizado coletivo. 
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Do fazer-se ao ser professor: como as experiências 
e o currículo tem influenciado no 
desenvolvimento da Lei 10.639/2003 
 

Rosemeire dos Santos1 
 
 

 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

O presente texto pretende tecer algumas considerações sobre a Lei 

nº10639/032, que tornou obrigatório o ensino de história e cultura africana e 

afrobrasileira nos sistema de ensino brasileiro, e está próxima de completar oito anos 

de sua promulgação e cuja implementação ainda não produziu os resultados 

                                                             
1 Mestranda do Programa de Pós-Graduação em História Social: História e Ensino/UEL 
2 Altera a Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação 
nacional, para incluir no currículo oficial da Rede de Ensino a obrigatoriedade da temática "História e 
Cultura Afro-Brasileira", e dá outras providências. 
 O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte 
Lei: 
Art. 1o A Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, passa a vigorar acrescida dos seguintes arts. 26-A, 79-
A e 79-B: 
"Art. 26-A. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais e particulares, torna-se 
obrigatório o ensino sobre História e Cultura Afro-Brasileira. 
§ 1o O conteúdo programático a que se refere o caput deste artigo incluirá o estudo da História da África 
e dos Africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na formação da 
sociedade nacional, resgatando a contribuição do povo negro nas áreas social, econômica e política 
pertinentes à História do Brasil. 
§ 2

o
 Os conteúdos referentes à História e Cultura Afro-Brasileira serão ministrados no âmbito de todo o 

currículo escolar, em especial nas áreas de Educação Artística e de Literatura e História Brasileiras. 
§ 3

o
 (VETADO)" 

"Art. 79-A. (VETADO)" 
"Art. 79-B. O calendário escolar incluirá o dia 20 de novembro como ‘Dia Nacional da Consciência 
Negra’." 
Art. 2

o
 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Brasília, 9 de janeiro de 2003; 182
o
 da Independência e 115

o
 da República. 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 
Cristovam Ricardo Cavalcanti Buarque 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394.htm#art26a
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394.htm#art79a
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esperados, levantando-se alguns pontos de dificuldade na sua efetivação. Buscaremos 

a partir dessa reflexão levantar algumas indagações que procurarão inserir a essa 

discussão num âmbito maior que a sala de aula, aquele que perneando o cotidiano e 

levado ao universo escolar. Por exemplo, como os professores estão se apropriando 

desta lei, e tentando desconstruir o “mito da democracia racial”? Os mecanismos 

necessários para implementação da Lei foram amplamente disponibilizados? É 

possível, por meio da imposição de uma lei modificar um paradigma presente na 

sociedade há mais de trezentos anos?  

Parte da reflexão será feita levando em consideração, principalmente as 

discussões curriculares, bem como os desafios trazidos por esse novo currículo, tanto 

para os professores como para os gestores dessa nova política. Assim, a Lei nº 10639 é 

analisada nesse artigo em termos curriculares, mas outras questões que resultam dos 

embates curriculares também serão analisadas sempre que houver necessidade. Nesse 

artigo usaremos principalmente os conceitos de currículo encontrados em Godson 

(2005), Sacristan (2000) e Silva (2001). No chamado currículo oficial estamos incluindo 

além da Lei, os livros didáticos e as diretrizes curriculares, ou seja, as prescrições 

escritas indicadoras do que deve ser feito e em algumas situações de como fazê-lo.    

Chegando a mais indagações do que respostas esse artigo procura mostrar que 

uma lei não é o bastante no intuito de se corrigir as distorções históricas sofridas por 

negros e afrodescendentes, é preciso que outras políticas afirmativas sejam 

amplamente trabalhadas, e mesmo no caso da lei 10639/03 sua legitimidade depende 

em muito de um intenso trabalho de formação junto aos professores, para que estes 

ao realizarem seu trabalho, em sala de aula, os reconheçam primeiro, o sentido e o 

significado de adotarem um currículo oficial, sobre o qual não foram previamente 

consultados, que propõe a alteração de suas práticas para uma nova com qual não 

concordam em tempo integral.      
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OS EMBATES ENTRE AS POLÍTICAS CURRICULARES E AS PRÁTICAS COTIDIANAS 

 

Com a aprovação da lei 10.639/03, os formuladores desse projeto acreditam 

ser possível desencadear um processo, que aliado a outras políticas afirmativas, possa 

levar ao resgate da identidade e autoestima dos integrantes da comunidade 

afrodescendente brasileira, suscitando-lhes um sentimento de pertencimento a um 

povo, de cujo passado histórico possam sentir orgulho e não piedade. Em síntese, um 

país no qual quase metade da população é negra ou descendente, a Lei é uma 

tentativa de instaurar um diálogo acerca dos preconceitos raciais relacionados aos 

negros e descendentes, partindo da reparação curricular. Segundo Canen e Moreira 

(1999),  

 
Considerar a pluralidade cultural no âmbito da educação e da 
formação docente implica, portanto, pensar formas de valorizar e 
incorporar as identidades plurais em políticas e práticas curriculares. 
Implica, também, refletir sobre os mecanismos discriminatórios ou 
silenciadores da pluralidade cultural, que tanto negam voz a 
diferentes identidades culturais, silenciando manifestações e 
conflitos culturais, como buscam homogeneizá-las em conformidade 
com uma perspectiva monocultural. (CANEN & MOREIRA, 1999, p.16) 
 

Ao mesmo tempo em que busca a implementação de um currículo que 

reconheça os valores da história e da cultura africana objetiva, a partir da construção 

de um conhecimento histórico mais profundo, despertar debates  entorno de questões 

relacionadas a omissão e negação aos negros de direitos legalmente constituídos, e a 

forma como ao longo de aproximadamente cinco séculos os negros têm sido (re) 

apresentados na história oficial brasileira.  

As políticas curriculares oficiais não costumam ser um reflexo do pensamento 

de docentes e demais pessoas ligadas ao cotidiano escolar, pois essas pessoas 

raramente são chamadas a discutirem as novas propostas governamentais. Elaboradas 

longe do chão de sala de aula, elas trazem consigo um conjunto de prescrições escritas 

a serem implantadas pelas escolas, desconsiderando a opinião de quem terá que 

adotá-las. E, se a compreensão do currículo estiver sujeito a uma dimensão cultural e 

não apenas prescritiva esse tratamento deixa de focar na necessidade de que “o 

trabalho curricular procure articular a pluralidade cultural mais ampla da sociedade à 
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pluralidade de identidades presentes no contexto concreto da sala de aula onde se desenvolve 

o processo de aprendizagem.” (CANEN & MOREIRA, 1999, p.31) 

Nesse sentido Goodson chama a atenção para o fato de o currículo escrito ser 

apenas um documento legal, no qual as intenções políticas estão colocadas em termos 

oficiais e, embora sirva de fonte documental para o entendimento da estrutura 

institucional da escola ele está sujeito a mudanças: 

 
O currículo escrito não passa de um testemunho visível, público e 
sujeito a mudanças, uma lógica que se escolhe para, mediante sua 
retórica, legitimar uma escolarização. Como tal, o currículo escrito 
promulga e justifica determinadas intenções básicas de escolarização, 
à medida que vão sendo operacionalizadas em estruturas e 
instituições. Tomemos esta convenção comum, que é a matéria 
escolar, num currículo pré-ativo: enquanto o currículo escrito 
estabelece a lógica e a retórica da matéria, o que aparece é apenas o 
aspecto mais tangível, abrangendo padronização de recursos, meios 
financeiros, exames, iniciativas correlatas e interesses de carreira. 
Nesta simbiose, é como se o currículo escrito oferecesse um roteiro 
para a retórica legitimadora da escolarização, à medida que esta 
mesma retórica fosse promovida através de padrões para a alocação 
de recursos, atribuição de status e classificação profissional. Em 
síntese, o currículo escrito nos proporciona um testemunho, uma 
fonte documental, um mapa do terreno sujeito a modificações; 
constitui também um dos melhores roteiros oficiais para a estrutura 
institucionalizada da escolarização (GOODSON, 2005, p. 21) 
 

Esse embate, subjacente a todo processo de confluência de forças, ocorre, 

também, pela ausência de uma visão cultural sobre o currículo, não há dentro do olhar 

mais tradicional espaço para concepção curricular como uma fonte produtora de 

cultura, o currículo pensado, apenas, como norma não valida essa discussão que 

afirma que: “o currículo e a educação estão profundamente envolvidos em uma 

política cultural, o que significa que são campos de produção ativa de cultura quanto 

campos contestados”. (MOREIRA & SILVA, 1995, p.26).   

Nesse jogo de forças os lados buscam alternativas capazes de validarem seus 

pressupostos e torná-los uma realidade. Assim, se por um lado há um currículo oficial 

normatizado e alvo das resistências dos professores, por outro os governos dispõem 

ou criam meios de se imporem, um desses com status de oficial e menor rejeição junto 

a comunidade escolar, são os livros didáticos. A eles os gestores públicos recorrem 

quando necessitam tornar ativo um currículo que está sendo proposto, especialmente, 
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quando as mudanças propostas estão no âmbito dos conteúdos. Alterações via 

conteúdo encontram nos livros didáticos seu principal e mais importante meio de 

veiculação, os livros didáticos instrumentalizam novos conteúdos disponibilizando-os a 

professores e alunos e não enfrentam os mesmos problemas de resistência e rejeição 

de outras orientações oficiais. Uma possibilidade de explicação para isso encontra-se 

no fato dos livros serem escolhidos pelos professores, embora sejam previamente 

selecionados pelas instâncias governamentais responsáveis elaboração dos catálogos 

do PNLD (Plano Nacional do Livro Didático), a decisão final sobre a adoção ou não de 

um determinado livro cabe ao professor.  

Como envolve questões mercadológicas a adequação dos livros didáticos às 

propostas de mudanças curriculares costuma ser rápida. Tal fato pôde ser observado 

após 2003 quando a Lei nº 10639 foi sancionada, como suas diretrizes curriculares 

somente foram apresentadas em outubro de 2004, os guias de livros didáticos de 2004 

não traziam coleções com as alterações, pois a lei entrou em vigor entre os períodos 

de 2004 e 2007, segundo (MOREIRA e PEREIRA, 2009, p.71), mas para o PNLD de 2008, 

as coleções já traziam os conteúdos relativos a nova proposta. Nessas coleções de 

livros didáticos encontramos de forma concomitante a manifestação do currículo 

oficial e as primeiras apropriações e ressignificações das proposições da Lei, pois os 

diferentes autores abordaram os conteúdos da maneira que acreditavam ser a mais 

interessante para o entendimento da história e cultura africana.  

Porém, historicamente os livros didáticos têm sido criticados por muitos 

estudiosos como instrumento governamental dogmatizador do processo de ensino e 

aprendizagem. Ou pelo menos como uma tentativa de sê-lo, pois trazem consigo o 

passo a passo do “bom ensinar” e, supostamente do “bom aprender”, retirando de 

professores e alunos, por vezes, sua autonomia. Assim, colocados no âmbito dos livros 

textos, os conteúdos relacionados a história da África quando chegaram aos 

professores já haviam passado pelo filtro governamental, sendo previamente 

selecionados.  

Dada sua trajetória histórica e por serem uma manifestação pública das 

políticas educacionais, os livros didáticos se transformaram, nos últimos anos, em 

objetos de inúmeras pesquisas e estudos por parte de pesquisadores de diferentes 
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áreas relacionadas à educação. Esses estudos mostram que, a adoção do livro didático 

não limita o campo de atuação dos professores. E, certamente não os impede de 

desenvolver estratégias de “resistência” quando não concordam com a abordagem 

pedagógica apresentada. As realidades de sala de aula aliadas a formação do professor 

funcionam como determinantes sobre quais decisões tomar quanto a esse material.  

Novas interpretações têm sido propostas quando se pensa o papel do livro 

didático, abrindo-se outras possibilidades interpretativas e se levantando diferentes 

hipóteses sobre a importância desses livros, para Munakata, por exemplo, eles estão 

deixando de serem vistos apenas como material de segunda categoria e: 

 
[...] constituindo-se em poderosos “instrumentos culturais de 
primeira ordem”, os livros didáticos, ao lado de outros meios de 
comunicação de massa, constroem uma base para a criação de um 
consenso cultural mínimo que assegure a vertebração social, a 
“integração da comunidade. (MUNAKATA, 2007, p. 138) 
 

A qualificação do livro didático como meio de comunicação de massa, não é 

uma novidade. Para a efetivação das propostas da lei nº 10639/03 esse é um meio que 

pode ser muito útil, pois para que a lei adquira legitimidade, é imprescindível a sua 

aceitação por parte daqueles que são seu público alvo. Nesse sentido contar com um 

instrumento que atinja o maior contingente possível de forma direta pode facilitar a 

viabilização das propostas e criar o que Munakata está chamando de “consenso 

cultural mínimo”. Não estamos com isso desconsiderando os demais atores desse 

processo, nem atribuindo papel principal ao livro didático e sim considerando que ele 

pode ter relevância na construção de um novo olhar sobre a cultura africana ou na 

solidificação de conceitos equivocados que permeiam a sociedade.  

A presença de um currículo escrito ou pré-ativo, seja concebido por novas leis 

ou já há muito presente nos livros didáticos, não implica na execução total e irrestrita 

do mesmo, e, ainda que essa execução ocorra, ela normalmente se faz de forma 

parcial, adaptada e ressignificada, pois uma gama variada de manipulações e arranjos 

acontece no intuito de adaptá-lo às diferentes realidades e idiossincrasias.  Em se 

tratando da lei nº10639/03 os procedimentos adotados pelos educadores são 

semelhantes aos que se dá em outras situações. Como já dito antes, falta um prévio 

debate junto aos educadores sobre o novo currículo e, a posteriori há a escassez de 
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diálogo explicativo e/ou uma consistente formação continuada acerca daquilo que está 

sendo proposto.  

Como sua efetivação não está sujeita a seu controle, mas é dependente desse 

universo amplo de pessoas e realidades, deixadas às margens do processo de 

construção, a sua implementação pode apresentar alguns problemas. Para começar as 

multiplicidades de interpretações e apropriações são inevitáveis e observar como essas 

interpretações acontecem é complicado, a não ser em pequenas amostras. Não há 

como esquecer que o cotidiano escolar traz consigo práticas que não se passíveis de 

quantificação ou  delimitações, principalmente, porque, muitas vezes, elas surgem 

para atenderem as especificidades de um momento único, que não se repete.  

As hipóteses levantadas sobre como a Lei é apropriada pelos agentes escolares, 

têm que considerar que primeiro: o espaço da escola é notadamente social e, por 

conseguinte, político, a heterogeneidade se encontra na sua própria gênese e ao 

abrigar múltiplas realidades produz discursos múltiplos. Segundo, a escola não se 

separa da realidade na qual está inserida e traz para seu interior características 

determinantes de seu externo. Para a instituição escolar, o simples ato de criação e 

promulgação da Lei 10639 não basta para sua aceitação ampla e irrestrita.  Quanto a 

isso, concordamos com Chervel (1990) que em seu trabalho sobre a história das 

disciplinas, coloca-nos a questão de que uma lei por si só não seria o suficiente para 

mudar ou inserir uma nova prática escolar, sendo necessário algo mais. Seria 

importante, mais que isso necessário, que ela atendesse a alguma finalidade real do 

universo escolar, que não estivesse destinada apenas a satisfação dos poderes 

públicos, ou seja, para aqueles que transformam a teoria em prática tem que haver 

significação naquilo que está sendo sugerido, assim a proposta adquire status de 

prática e a mudança de paradigma se justifica.  Resistências a Lei 10.639 são, até certo 

ponto, naturais, dada a sua condição de proposta curricular, o desafio é atribuir-lhe 

uma dimensão que seja também sociocultural, uma vez não dispormos de meios que 

nos permita afirmar ter havido as discussões necessárias para esse entendimento.  

As propostas da lei se aplicam a todas as disciplinas do currículo escolar, mas 

principalmente a disciplinas de português, arte e história. A esta última, em especial, 

cabe o papel de rediscutir o tratamento dispensado a história e cultura africanas e 
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afrodescendentes no Brasil. Ao longo de décadas, a história escolar brasileira tratou 

parcialmente da história africana, criou-se um modelo no qual ela se inicia com as 

Grandes Navegações, mais especificamente, ela tem seu marco inaugural com a 

economia canavieira e por consequência a adoção do trabalho escravo e se encerra 

com a abolição. Após o final século XIX, a história como disciplina escolar diluiu a 

história negra no Brasil nos mitos das três raças e da democracia racial. Sobre isso 

Fernandes informa que: 

 
Apesar da renovação teórico-metodológica da História nos últimos 
anos, o conteúdo programático dessa disciplina na escola 
fundamental tem primado por uma visão monocultural e 
eurocêntrica de nosso passado. Inicia- se o estudo da chamada 
“História do Brasil” a partir da chegada dos portugueses, ignorando-
se a presença indígena anterior ao processo de conquista e 
colonização. Exalta-se o papel do colonizador português como 
desbravador e único responsável pela ocupação de nosso território. 
Oculta-se, no entanto, o genocídio e etnocídio praticados contra as 
populações indígenas no Brasil: eram cerca de 5 milhões à época do 
chamado “descobrimento”, hoje não passam de 350 mil índios. 
 Os africanos, que aportaram em nosso território na condição de 
escravos, são vistos como mercadoria e objeto nas mãos de seus 
proprietários. Nega-se ao negro a participação na construção da 
história e da cultura brasileiras, embora tenha sido ele a mão-de-obra 
predominante na produção da riqueza nacional, trabalhando na 
cultura canavieira, na extração aurífera, no desenvolvimento da 
pecuária e no cultivo do café, em diferentes momentos de nosso 
processo histórico. (FERNANDES, 2005, p.380) 
 

 O autor continua destacando o fato de que a cultura das minorias é vista 

de forma “folclorizada e pitoresca”. Argumenta ainda que a presença de currículos e 

manuais didáticos que: 

 
[...] silenciam e chegam até a omitir a condição de sujeitos históricos 
às populações negras e ameríndias têm contribuído para elevar os 
índices de evasão e repetência de crianças provenientes dos estratos 
sociais mais pobres. A grande maioria adentra nos quadros escolares 
e sai precocemente sem concluir seus estudos no ensino 
fundamental por não se identificarem com uma escola moldada 
ainda nos padrões eurocêntricos, que não valoriza a diversidade 
étnico-cultural de nossa formação. (FERNANDES, 2005, p.380-1)  
 

A construção da identidade afirmativa desses grupos passa por um processo 

que não engloba, apenas, eles próprios, mas os demais sujeitos atrelados às relações 
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que se desenrolam cotidianamente, isso implica, segundo Inocêncio, em professores e 

alunos adotarem uma postura que os permita: 

 
 Compreender as condições em que os indivíduos aqui focados 
pensam de si próprios ou são pensados a partir dos estereótipos 
produzidos pela cultura hegemônica ocidental tornou-se um 
exercício imprescindível para a superação das barreiras que 
sustentam a exclusão racial. Mesmo diante de uma variação 
conceitual que engloba pessoas denominadas de mulatas, crioulas, 
pretas, quilombolas, afro-brasileiras, negras, é fundamental 
sabermos que as identidades desses sujeitos resultam não apenas 
das possibilidades, mas também dos limites para eles estabelecidos. 
(INOCÊNCIO, 2006, p.) 
 

Outra questão a ser pensada é como os professores se veem diante do papel de 

atores na construção dessa identidade? Quais são os saberes fundamentais em sua 

formação, seus saberes experienciais, sua memória escolar, representações que ele 

traz consigo do que seria um bom professor, fatores associados ao sexo, idade, etnia e 

religião, aos quais ele possa acessar no decorrer desse processo?  De acordo com 

Tardif, esse conjunto de fatores é decisivo na ação dos professores em sala porque eles 

“utilizam constantemente seus conhecimentos pessoais” ao ensinarem (2000, p.214). 

Alguns professores podem, inclusive, resistir a trabalhar os novos conteúdos 

relacionados à lei 10639/03 por julgá-los desnecessários. Pois, para tais professores, a 

noção de uma sociedade racialmente igualitária pode estar profundamente arraigada, 

o que talvez seja fruto de seus saberes construídos no decorrer do tempo, esses para 

Tardif são saberes existenciais, uma vez que: 

 
Um professor não pensa somente com a cabeça, mas com a vida, 
com o que foi, com o que viveu, com aquilo que acumulou em 
termos de experiência de vida, em termos de lastro de certezas. Em 
suma, ele pensa a partir de sua história de vida e não somente 
intelectual, no sentido rigoroso do termo, mas também emocional, 
afetiva, pessoal e interpessoal. Desse ponto de vista, convém 
ultrapassar a visão epistemológica canônica do sujeito e do objeto, se 
quisermos compreender os saberes do professor. (TARDIF, 2000, 
p.235)  
 

Temos que considerar, também, a existência de professores que não dispõem 

desses saberes, nesse caso como trabalhar esse novo currículo. Nesses casos, pode 

prevalecer as antigas premissas que ancoradas num senso “quase” comum ratificam 
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um imaginário com raízes no início do século 20. “As elites políticas e intelectuais 

criaram a noção de que no Brasil existe uma natural harmonia e tolerância entre os 

grupos raciais, ou seja, que o preconceito e a discriminação não existem”. (PEREIRA, 

s/d, p.1). Ainda de acordo com Pereira, 

 
 A consequência disso no imaginário brasileiro é que as pessoas 
passaram a ter vergonha de ter preconceito, por isso ninguém se 
aceita como racista e pode, inclusive, se ofender se for chamado 
como tal. Ainda que ache engraçado ouvir piadas  racista e não se 
importe que seus filhos assistam a programas de televisão que 
ridicularizam, através de imagens, músicas e outras formas 
simbólicas, tudo o que representa a identidade negra. (PEREIRA, s/d, 
p.2). 

 
Esse jogo de imagens onde, nem sempre, aquilo que se pensa é verbalizado e 

sendo preconceitos ou racismo sempre é concebido como socialmente inaceitável, 

produz uma distorção da realidade étnica racial brasileira. Soma-se ao quadro o fato 

de, até recentemente, haver uma lacuna na formação docente quanto a essa 

discussão. Pereira nos chama a atenção para um curso de formação continuada, 

ministrada a professores da rede pública de ensino fundamental e médio no interior 

de Goiás, no qual constatou, 

 

Durante o curso, percebemos que o desconhecimento sobre a 
discussão da negritude tinha raízes cravadas na experiência do ensino 
médio daqueles professores e, principalmente, na ideia matizada na 
cultura brasileira de que os negros não tinham sido sujeitos da 
história do Brasil e, sim, um adorno do qual era importante falar, por 
causa da sua contribuição na culinária, nas danças, nos remédios 
caseiros, ou mesmo, por causa das lendas. (PEREIRA, s/d, p. 16). 
 
 

Quebrar com esse paradigma interpretativo da cultura negra como periférica à 

cultura europeia é um processo que não se resolvera apenas com a instituição da lei 

10639/09. Um diálogo que passe pela compreensão, de ambos, (professores, 

formadores e gestores educacionais) do que são as políticas curriculares, 

independente de quais sejam, e a não negação da existência do outro na construção 

do processo educacional pode ser o pontapé inicial. Esse outro do universo 

educacional é múltiplo e complexo.  
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O grande problema das políticas curriculares é estarem alicerçadas em 

premissas sempre impositivas e arbitrárias e, portanto carecerem de ressalvas ou, 

algumas vezes de rechaçamentos. Por causa dessa mesma premissa, a Lei nº 10639 

quando chega ao sistema educacional já sofreu um pré-julgamento, dada a sua 

natureza curricular oficial. Pensar em argumentos favoráveis, que possam reverter 

esse quadro, passa pela criação de um conjunto defensivo capaz de despertar empatia 

para com a mesma, o que não é tranquilo, pois não é rara a criação de leis descabidas 

por parte dos governantes, teme-se que um precedente se crie ao se partir para uma 

defesa incisiva dessa legislação. 

Desenvolvido um processo de conscientização e empatia para com a lei, 

surgem indagações sobre quais as melhores estratégias de efetivação. Quais 

procedimentos pedagógicos apropriados? O que é necessário à realização do ensino de 

história da África? Quais quesitos um professor precisa reunir objetivando uma 

aprendizagem significativa? Moore elenca três pré-requisitos necessários ao ensino de 

história da África: 

 
Levando em conta tudo o que precede, os estudos sobre a história da 
África, especificamente no Brasil, deverão almejar a conjunção de 
três fatores essenciais: uma alta sensibilidade empática para com a 
experiência histórica dos povos africanos; uma constante 
preocupação pela atualização e renovação do conhecimento baseado 
nas novas descobertas científicas, e uma interdisciplinaridade capaz 
de entrecruzar os dados mais variados dos diferentes horizontes do 
conhecimento atual para se chegar a conclusões que sejam 
rigorosamente compatíveis com a verdade. (MOORE, 2005, p.34) 

 
Esses pré-requisitos encontram legitimidade na Lei, mas são construídos na 

prática cotidiana e para tanto necessitam primeiro serem apropriados e entendidos 

pelos professores. Para que esses quesitos se concretizem Moore adota a tese da 

adoção de uma pedagogia empática, segundo ele esse processo poderia se construir, a 

princípio, pela organização de “oficinas de formação de agentes multiplicadores”, 

escolhidos entre os diversos professores das humanidades e não apenas os de história. 

A ausência dessa empatia, não impossibilita o ensino de história da África, mas o 

debilita. Nessa perspectiva empática, o autor chama atenção para os velhos e novos 

problemas que os professores encontrarão no ensino da história africana: 
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O docente incumbido da missão de ensino da matéria africana se 
verá obrigado durante longo tempo a demolir os estereótipos e 
preconceitos que povoam essa matéria. Também terá de se 
defrontar com os novos desdobramentos da visão hegemônica 
mundial que se manifesta através das novas ideias que legitimam e 
sustentam os velhos preconceitos. (MOORE, 2005, p. 33) 

 
A ideia de uma pedagogia empática é importante porque convida o professor a 

se colocar no lugar do outro e despertar nos alunos o interesse em fazer o mesmo, 

criando essa empatia com o passado e o presente africanos, pode-se a médio e longo 

prazo gerar um aprendizado significativo, despido de preconceitos e imbuído de um 

sentimento de naturalidade no trato com esse conteúdo. O ensino de História da 

África carece de ser compreendido como necessário, independente da existência de 

uma legislação que o obrigue, abandonar a visão de que ele faz parte de uma 

formação complementar pode ser um primeiro passo rumo a essa naturalização, 

estamos de acordo com  Lima e Souza Neto quando diz: 

 
O Ensino de uma História da África – ao nosso ver – ultrapassa as 
determinações de Leis obrigatórias, é mister que ela responda as 
perspectivas de um Professor de história no momento que este se 
habilita à compreensão e análise da humanidade em sua trajetória no 
tempo. Propor um ensino a partir dos estudos “clássicos” e ou 
antigos não apenas por cumprimento de uma Lei, mas para fazer 
uma ponte de comunicação entre o passado e o presente, uma vez 
que o passado comunica o presente, o presente dialoga com o 
passado, fazendo com que a árdua função de um historiador recubra-
se de significados e de sentidos. Neste caso um estudo da história da 
África se justifica por si só como uma responsabilidade designada  
(LIMA e SOUZA NETO, s/d, p.) 
 

Essa transformação conceitual ainda é um processo em construção um pouco 

distante de nós, e o próprio caminho, que deverá ser percorrido para que ela assuma 

contornos nítidos está se fazendo nas práticas cotidianas. Quando, e se, esse novo 

currículo for admitido como sendo, sim político, mas também cultural e social, novos 

significados lhe serão atribuídos, porque ainda que haja diferenças no espaço e nas 

práticas que produzem os dois, de acordo com Silva, o currículo também é um campo 

de produção e de criação de significado, pois: 
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 [...] Mesmo que apareça em nossa frente como um produto 
acabado, como uma matéria inerte, o currículo, como outros 
conjuntos de matéria significante, é submetido a um novo trabalho 
de significação, que só pode ser, outra vez, realizado no contexto de 
relações sociais. [...]. (SILVA, 2001, p.22) 
 

Dentro do contexto escolar enquanto esse novo currículo não adquire 

significado a Lei 10639/03 será apenas indicações, o trabalho de significação passa pela 

discussão e compreensão de sua necessidade ou não. 

 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 Mudanças curriculares não deveriam acontecer sem uma ampla 

participação de todos que a posteriori se incumbirão de exercê-las, no entanto seria 

ingênuo crer na anuência e no consenso irrestrito produto de uma maciça presença 

das partes, fato, aliás, que seria salutar para uma discussão democrática. A diversidade 

de opiniões é característica inerente às práticas educacionais e aos educadores sendo 

ótimo que assim o seja. As contradições podem se tornar um problema quando, e se, 

representam um empasse, frente ao qual não se consegue avançar, isso pode impedir 

que novas propostas de inserção social e cultural se desenvolvam. Em determinadas 

situações, a ausência de um consenso mínimo acaba gerando um engessamento nas 

discussões e não ocorrem avanços.  Não é nosso objetivo negar o caráter o prescritivo 

e impositivo da Lei nº 10639/03 ou de qualquer outra legislação, contudo, entendemos 

que, às vezes, esse é o caminho inicial. Também não se trata de atribuir a uma lei 

poderes capazes reverter um quadro estabelecido há anos na sociedade e sim de 

visualizar possibilidades, a partir das discussões que a lei poderá suscitar. A adoção de 

Leis como a 10639/03 e de outras medidas afirmativas, como a política de cotas para 

negros em universidades, provocam acaloradas discussões contra e prol a suas 

implementações, muitos não aceitam que elas visam à construção de uma sociedade 

mais igualitária. Para esse grupo as questões são se:  

 
[...] as cotas ferem o princípio do mérito individual e qual o lugar 
deste princípio numa sociedade mais justa e democrática; sobre as 
dificuldades de se definir os beneficiários dessa política em um país 
tão miscigenado como o nosso; [...] uma das questões centrais gira 
em torno da polêmica entre cotas raciais ou cotas sociais, que levam 
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a discussão sobre justiça social e inclusão de outros grupos 
marginalizados (os brancos pobres, indígenas, etc.). (SANTOS e 
SIMAN, 2008, p. 99). 
 

Ou seja, entendem que as desigualdades no Brasil são de natureza social e não 

racial, portanto as correções se fariam, a partir, de uma sociedade mais justa 

socialmente. Em geral, os partidários dessa visão defendem a prerrogativa de que uma 

educação de boa qualidade para todos seria o meio de promover a inclusão daqueles 

ainda alijados dos direitos sociais básicos. A defesa de uma educação de qualidade 

como meio de inserção social é legitima. Contudo, no século XXI, não é possível a 

concepção de uma educação boa e de qualidade que não seja inclusiva, na qual as 

experiências humanas presentes no tempo e relacionadas aos diferentes indivíduos 

não se faça presentes.  Os partícipes do processo de ensino-aprendizagem precisam se 

ver contemplados naquilo que lhes é ensinado, somente assim poderão encontrar 

significado no aprendido e localizarão seu lugar dentro dessa história universal. 

A Lei nº 10639/03 é uma tentativa de inserção no currículo real da trajetória 

histórica dos antepassados de parte considerável da população. Encarar a Lei apenas 

sob os aspectos curriculares impositivos pode ser reducionismo porque se corre o risco 

de deixar escapar as particularidades que a envolve ou deveria envolver: levantar 

discussões sobre a problemática que circunda a história da população negra brasileira, 

as questões de preconceito, de discriminação e de exclusão, que sim são sociais, mas 

também  étnico raciais. O fato de não ter havido no Brasil uma política de apartheid 

não é sinônimo de ausência dos problemas citados. Educar para a superação e, 

principalmente para inclusão das diferenças, é uma obrigação de toda sociedade.  
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