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Apresentação
Vivemos atualmente uma cena pública de generalizado 

ceticismo, corroborado pela guerra de informações pautada, em 
grande medida, na ideologização da opinião, que desconsidera a 
validade dos critérios de verdade científica. Como consequência, a 
descrença nas instituições favorece a disseminação de negacionismos, 
encampados por governos com políticas claramente anticientíficas. 
A pós-verdade, termo em evidência nos últimos anos, não designa 
apenas o uso oportunista da mentira (embora ele seja frequente). 
Sinaliza, acima de tudo, a dúvida quanto aos benefícios de posturas 
éticas que costumavam compor um repertório já consensual. 
Isso explica certo desprezo por evidências factuais usadas na 
argumentação científica.

O XIII Encontro Regional da ANPUH/ES propôs discutir 
as intrincadas consequências do negacionismo sobre a verdade e o 
fazer históricos em diferentes recortes e temáticas. O evento reuniu 
pesquisadores em três eixos temáticos: Regimes de Verdade e 
Produção Científica, Regimes Políticos e Poder Militar e Do Estigma 
Social ao Racismo Estrutural: os desafios para o Ensino de História. O 
resultado é apresentado agora com a publicação dos textos completos.

Para nós, historiadores e historiadoras, é preciso persistência 
e serenidade para enfrentar o cenário vivenciado, mesmo que 
alguns dos seus fragmentos nos pareçam absurdos, fazendo-nos 
refletir sobre as dimensões do nosso papel como operadores do 
passado. É preciso resgatar nossas promessas, sempre provisórias, 
mas não menos potentes, para com os vivos e para com aqueles e 
aquelas que não estão mais entre nós. Aliás, como sinalizou Walter 
Benjamin, o avanço desses negacionismos, bem como dos projetos 
intelectuais e políticos a eles associados, recordam-nos de que, nas 
atuais circunstâncias, nem os mortos estão seguros.

Os Organizadores
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Crime de responsabilidade ou 
criminalização do gasto público?

aspectos políticos e ideológicos do parecer do 
senador Antônio Anastasia (PSDB-MG) contra 

Dilma Rousseff em 2016

Amarildo Mendes Lemos1

Em 17 de abril de 2016, Jair Messias Bolsonaro, a face mais 
violenta desse processo, que conectou os porões da ditadura 
novamente à chefia do executivo, proferiu seu voto, naquele golpe 
parlamentar, “pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante 
Ustra, o pavor de Dilma Rousseff” (CARDOSO, 2016). Jair 
Bolsonaro é um dos principais beneficiários do processo político 
que ora analisamos, que se apresenta diretamente relacionado 
a dois aspectos: primeiramente, ao autoritarismo próprio da 
extrema-direita, que se manifesta na redução da participação da 
sociedade civil nas decisões estatais e no aumento de militares 
que avaliam de maneira positiva o golpe de 1964 e a ditadura 
militar brasileira (1964-85); a hegemonia da agenda ultraliberal 
de “modernização do Estado” brasileiro, no parlamento e no 
executivo federal. 

Essa agenda de modernização consiste em diminuir o gasto 
público em serviços públicos e direitos sociais, por meio do corte 
no orçamento ou por meio da privatização de empresas ou serviços 
públicos. Subjacente à ideia de modernização está presente 
uma visão negativa da política que equipara a gestão pública à 
gestão privada. Essa agenda liberal foi hegemônica nos anos 

1 Mestre em História (PPGHIS-UFES). Professor do Instituto Federal do Espírito 
Santo (IFES). E-mail: amarildo.lemos@ifes.edu.br.

mailto:amarildo.lemos@ifes.edu.br
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1990 com os presidentes Fernando Collor e Fernando Henrique 
Cardoso e foi substituída nos governos petistas por um “ensaio 
desenvolvimentista” (SINGER, 2018).

A retomada do projeto autoritário de modernização (FICO, 
2018) fica evidenciada na configuração de um governo federal 
composto pelo ex-capitão Jair Bolsonaro, como presidente, e no 
chicago boy e banqueiro Paulo Guedes, no ministério da Economia 
definindo a execução do gasto público. Essa transformação política 
de um governo de centro-esquerda para a direita autoritária e 
liberal somente tornou-se viável com a desqualificação da classe 
política realizada pela grande mídia e pelo aparato judicial-policial 
identificados desde a Ação Penal 470 até à Operação Lava Jato. A 
consumação do ato no parlamento brasileiro, a partir da coalizão 
entre o PMDB e o PSDB, permitiu que a derrota do Partido dos 
Trabalhadores (PT) com o afastamento de Dilma Rousseff da 
presidência em 2016 e a prisão de Lula (que liderava as pesquisas 
de opinião em 2018 como candidato à presidência) tornara-se 
dois acontecimentos necessários à “modernização do estado” com 
aprofundamento da agenda liberal apresentada no Ponte Para 
o Futuro -  uma espécie de “plano de governo” de Michel Temer
(PMDB-SP), apresentada antes do golpe de 2016 e no programa de
governo de Jair  Bolsonaro, que ganhou “confiança do mercado”
com o apoio de Paulo Guedes.

Como resultados objetivos desse processo, podemos 
identificar, entre outras coisas, a aprovação de emenda constitucional 
95/2016 (Teto dos Gastos), a reforma trabalhista (Lei 13.467/2017) 
e a reforma da previdência (emenda constitucional 103/2019). 
O ministro da Fazenda de Temer, Henrique Meirelles resumiu 
as críticas do segmento liberal-conservador aos direitos sociais 
previstos na Constituição de 1988 afirmando que “a Constituição não 
cabe no orçamento”. Diante disso, nosso objetivo aqui é identificar 
os aspectos políticos e ideológicos no parecer contido no relatório 
de Antônio Anastasia que o relacionam com esse projeto político 
e econômico que teve curso a partir da aceitação da denúncia de 
crime de responsabilidade por Eduardo Cunha em 2015.
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M. Scheiner & Maria A. R. Soares (organizadores).
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A Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), o tripé 
macroeconômico e a ideologia liberal: instrumentos 

do “mercado” que criaram um Estado à sua imagem e 
semelhança

A matéria que deu origem à LRF tem raízes na Assembleia 
Nacional Constituinte (ANC) e foi apresentada primeiramente 
no parecer de José Serra (PMDB-SP) em 1987, relator da comissão 
de Tributos, Orçamentos e Finanças, presidida por Francisco 
Dornelles (PFL-RJ). Ambos garantiram vitórias para o sistema 
financeiro, defendendo suas posições no conflito travado para a 
escrita do texto da Constituição de 1988. Diante das posições mais 
estatizantes dos representantes dos trabalhadores, naquela ocasião, 
tal vitória consistiu em, segundo o então consultor da Federação 
Nacional dos Bancos (Fenaban), Ives Gandra da Silva Martins, 
evitar a “possibilidade de que bancos estrangeiros fossem impedidos 
de operar no mercado interno e a possibilidade de redução do papel 
dos bancos privados nacionais” (DREIFUSS, 1989, p. 193).

Em 1995 com a eleição de Fernando Henrique Cardoso (FHC) 
e início de nova legislatura, Francisco Dornelles tornou-se membro 
titular da Comissão de Finanças e Tributação da Comissão Mista 
de Orçamento e vice-presidente do Partido Progressista Brasileiro 
(PPB) partido criado em agosto de 1995. Como o PPB passou a 
integrar a base governista, Francisco Dornelles assumiu a pasta do 
Ministério da Indústria, Comércio e Turismo defendendo a 

desregulamentação da economia como forma de reduzir o 
chamado ‘custo Brasil’ — denominação cunhada para designar o 
conjunto de impostos e encargos incidentes sobre as atividades 
empresariais, bem como as deficiências de infraestrutura 
responsáveis pelo aumento do custo da produção de bens e 
serviços no país. (VELASQUEZ et al, 2010).

No seu parecer, de 1987, José Serra propõe pela primeira 
vez na história constitucional do Brasil um dispositivo para 
tratar das finanças públicas, no qual vinculava a consolidação do 
sistema financeiro ao código de finanças públicas. Sua contribuição 
legislativa está diretamente relacionada ao apoio da Federação 
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Brasileira dos Bancos (Febraban) para sua reeleição em 1990, 
quando foi reeleito com a maior votação do estado de São Paulo 
(LEMOS, 2010). Na justificativa apresentada do seu relatório, José 
Serra argumentava que:

Importantes inovações do Substitutivo dizem respeito à Lei 
do Sistema Financeiro Nacional e ao Código das Finanças 
Públicas, que reestruturarão os sistemas financeiros público e 
privado, estabelecerão as novas regras pertinentes à organização 
e ao funcionamento desses sistemas. O eixo da reformulação 
e da consolidação desses corpos legais deverá ser a promoção 
do desenvolvimento equilibrado, com juros compatíveis com a 
produção; transparência das operações, sobretudo as que envolvam 
o setor público; controle social do gasto e da dívida pública; e 
inibição da especulação improdutiva como prática generalizada 
na vida econômica do País. (SERRA, 1989 apud CAMPOS, 2010, 
p. 3).

E complementava seu raciocínio afirmando que

As análises a respeito das consequências da Constituição de 1988 
sobre as finanças públicas têm, em geral, enfatizado a prodigalidade 
fiscal e a ampliação da rigidez para reformar o setor público, 
implícitos no novo texto, bem como as características, méritos e 
limitações das mudanças no sistema tributário. Curiosamente, até 
agora, foram ignorados os dispositivos referentes à organização do 
gasto público, precisamente os mais positivos para os que se preocupam 
com as regras adequadas tanto ao equilíbrio fiscal como ao controle, 
à transparência e ao planejamento das decisões governamentais 
sobre a alocação de recursos (ERRA, 1989 apud CAMPOS, 2010, 
p. 13, grifo nosso).

O controle do gasto público realizado no final da década de 
1990 foi afrouxado nesse período para viabilizar o pagamento de 
juros altíssimos aos financiadores da dívida pública e a estabilidade 
da moeda brasileira, em detrimento do investimento público e 
da capacidade de cumprimento dos deveres de seguridade social 
previstos na Constituição de 1988. A solução liberal para a crise que 
assolou o Brasil entre 1998 e 1999 foi a LRF, que está diretamente 
associada ao tripé macroeconômico (superávit primário, metas de 
inflação e câmbio flutuante), cujo cumprimento é apresentado como 
indicador da “confiança do mercado” e, dessa forma, da estabilidade 
econômica medida pelos índices nas bolsas de valores e pela cotação 
do dólar.



Patricia M. S. Merlo, Pedro E. Fagundes, Ariel C. Batista, Fernando S. C. V. Junior, Livia 
M. Scheiner & Maria A. R. Soares (organizadores).

15

Respondendo à crise, Pedro Malan, anunciou em 1998 o 
pacote fiscal chamado de Programa de Estabilidade Fiscal, que 
previa: 1)  Plano de Ação com medidas de curto prazo, para o triênio 
1999-2001, que incluíam corte de gastos e aumento de impostos; 
2) Agenda de Trabalho, com previsão de reformas (ROMEIRO,
1998). As medidas do Plano de Ação promoveram a associação
entre inflação e crescimento real do PIB, além de fixar “metas de
desempenho primário (receitas menos despesas fora o pagamento de
juros das dívidas interna e externa) para o poder central (Tesouro,
Banco Central e Previdência), estados, municípios e empresas
estatais” (ROCHA, 1998).

No conjunto de medidas previu-se as reformas fiscal, 
previdenciária e administrativa. Para obrigar os chefes dos poderes 
executivos (nas três esferas federal, estadual e municipal) a realizar 
o controle sobre o orçamento público foram anunciadas duas leis: a
Lei Geral de Previdência Pública e a LRF. As instituições financeiras
internacionais receberam bem o plano de ajuste fiscal e no Brasil
(MUGNATTO; SEKLES, 1998). Foram realizadas alterações
também na Lei Complementar nº 82/1995, da deputada federal
Rita Camata (PMDB-ES), que determinava limites à despesa com
os funcionários públicos.

O conteúdo da Lei Camata recebeu alterações mais 
rígidas em relação ao texto anterior que foram aprovadas com 
a Lei Complementar nº 96/1999, cuja matéria foi incorporada 
posteriormente à LRF que estabeleceu um teto de 50% para esses 
gastos por parte da União e 60% para estados e municípios (BRASIL, 
2005, p. 26). Assim, enquanto o gasto com o funcionalismo público 
era restringido, tramitavam no parlamento brasileiro a LRF e o 
acordo do Brasil com o FMI apresentados como forma de evitar 
um colapso monetário e de garantir o ‘sucesso’ do Plano Real, com 
remuneração dos capitais a uma taxa média de juros real que em 
1997 foi de 24% e em 1998 de 17% (OMAR, 2008, p. 467).

Com as alterações, o aumento do tempo para adequação da 
máquina pública acompanhava o aumento das punições previstas, 
como impedimento de “revisar, reajustar ou adequar a remuneração 
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de servidores públicos”. Contra as medidas do ajuste fiscal, a 
oposição reuniu-se numa frente política pelo governo federal seis 
governadores e os presidentes dos partidos: PT, PSB, PC do B, 
PDT e PPS.  Na linha de frente do debate econômico realizado pela 
oposição feita pelo PT, naquela ocasião, estavam Maria Conceição 
Tavares (à época deputada pelo PT-RJ), Paul Singer, Reynaldo 
Gonçalves, Guido Mantega e Aloísio Mercadante (CARNEIRO, 
1998). Apesar das medidas de ajuste fiscal, ou justamente por causa 
delas, como defendia a esquerda, no final do triênio indicado pelo 
Plano de Ação, anunciado em 1998, o Brasil entrou em recessão 
agravada por três fatores: “crise energética, altas taxas de juros e 
desaceleração econômica em todo o mundo” (CRISTINA, 2002).

A situação das contas públicas e da moeda brasileira era tal 
que no lugar dos juros compatíveis com a produção, havia somente 
a pura especulação, com a “proibição expressa de que o Brasil faça 
o controle de saída de capitais” anunciada pelo senador Jeferson
Péres (PSDB-AM). Este endossava o argumento das determinações
estruturais ao afirmar que “o Brasil vai ao FMI achando que tem
alternativa e não tem. O FMI finge que existe a alternativa de não
conceder o empréstimo e o Senado Federal finge, blefa também,
que pode rejeitar esse acordo” (JORNAL DO SENADO, 1998).

O projeto de Lei Complementar 18/1999 foi enviado por 
Fernando Henrique Cardoso em 15 de abril de 1999 à Câmara dos 
Deputados onde foi formada uma Comissão Especial, cuja presidência 
ficou com o dep. Joaquim Francisco (PFL-PE) e a relatoria com dep. 
Pedro Novais (PMDB-MA). Avaliando o anteprojeto apresentado 
inicialmente aos parlamentares brasileiros, a ausência de pretensão 
punitiva da LRF foi justamente um dos aspectos centrais da crítica 
feitas em uma carta do FMI feita pelo técnico George Kopitz. Em 
sua carta dizia:

À luz da recente suspensão do pagamento ao governo federal do 
serviço da dívida por alguns estados, pode ser necessário reforçar 
alguns dispositivos a respeito no projeto de lei.... O projeto de lei 
coloca essa responsabilidade em última instância sobre o poder 
legislativo dos respectivos governos, o qual pode não estar isento 
de tendências políticas. O Tribunal ou o Conselho de Contas 
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tem importante papel de supervisão no processo. Não está 
claro, contudo, se essa função é puramente de aconselhamento 
ou se inclui julgamento e arbitragem. Permanece a questão 
quanto a se essas entidades têm suficiente competência técnica e 
independência para exercer essas funções de modo objetivo. Outra 
questão surge quanto ao papel do Poder Judiciário na solução de 
disputas pendentes (KOPITZ apud CAMPOS, 2010, p.16).

Outras críticas realizadas pelos técnicos do FMI diziam 
que “o Brasil tinha que fazer primeiro as reformas tributária 
e previdenciária e aprovar a lei de independência do Banco 
Central do Brasil e depois trabalhar com medidas que gerassem 
transparência e responsabilidade fiscal” (LEITE, 2011, p.19). Em 
04 de fevereiro de 1999, foi publicada uma nota conjunta do 
Ministério da Fazenda e missão do FMI - enviada para realização 
do acordo entre o governo brasileiro e o órgão internacional - 
com o anúncio dos “progressos já alcançados na liberalização de 
transações em conta corrente” pelo governo brasileiro.  Apesar 
disso, a missão do FMI demonstrou preocupação com a adaptação 
do programa, aprovado pela Diretoria Executiva do Fundo para o 
Brasil, ao “novo regime de câmbio flutuante”. 

O governo brasileiro respondia às inquietações do 
movimento no mercado com a reafirmação de seus esforços para 
manutenção dos “baixos índices de inflação”, para “modernizar o 
sistema financeiro” e para “reforçar a independência operacional” 
do Banco Central. As discussões entre o Ministério da Fazenda e o 
FMI se concentravam nos resultados obtidos até aquele momento 
em relação às várias

reformas estruturais, incluindo as reformas tributária, 
administrativa e da previdência social, a proposta de Lei de 
Responsabilidade Fiscal, as políticas sociais, a flexibilização 
do mercado de trabalho e as privatizações. O Banco Mundial 
e o Banco Interamericano de Desenvolvimento, com os quais 
a missão do Fundo mantém contato estreito, têm apoiado 
técnica e financeiramente várias dessas reformas estruturais. As 
autoridades reiteram seu firme compromisso com a continuidade 
da agenda de reformas contida no Memorando de Política 
Econômica, bem como sua intenção de intensificar e ampliar 
o esforço de privatização e desinvestimento público (incluindo
setores energético e financeiro), considerado essencial para
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a modernização e a operação eficiente desses setores-chave 
da economia. As autoridades [brasileiras] e a equipe do FMI 
acreditam que a implementação decisiva de políticas econômicas 
e estruturais apropriadas, com apoio da comunidade financeira 
internacional, permitirão promover, ao longo de 1999, uma 
progressiva reconstrução  da confiança, uma melhora substancial 
da conta corrente do balanço de pagamentos, a volta gradual do 
fluxo de capitais ao Brasil e o fortalecimento da taxa de câmbio 
(Jornal do Brasil, 1999).

O conteúdo nota passou ao largo do parecer de Antônio 
Anastasia. Assim, sem considerar completamente os aspectos 
históricos da criação da LRF, especialmente o fato de que as 
medidas de ajuste não solucionaram a crise econômica vivida pelo 
Brasil na virada do século XX para o XXI, Anastasia escreveu em 
seu parecer que:

No Brasil, no momento da apresentação do projeto de Lei de 
Responsabilidade Fiscal ao Congresso Nacional, em razão do 
cenário vigente à época, também se tinha em mira o combate 
conjuntural aos déficits e a busca da estabilização da dívida 
pública. As contas públicas estavam em desordem e o reequilíbrio 
fiscal era medida necessária para a preservação da estabilidade 
da nossa moeda. Nesse contexto, a redução mais imediata dos 
déficits se daria por intermédio de medidas de curto prazo, 
adotadas no âmbito do Programa de Estabilidade Fiscal, lançado 
em 1998. À LRF caberia a missão mais estrutural de consolidar 
um novo regime de responsabilidade fiscal no País (BRASIL, 
2016, p. 61).

O envio da lei que deu origem à LRF ao Congresso Nacional 
estava previsto no memorando técnico feito entre o Brasil e o 
FMI (OSWALD, 1999) e traduzia o interesse do FMI e do capital 
internacional em relação a três exigências: 1) Meta fiscal com 
produção de superávit primário, ou seja, economia com gastos 
primários para pagamento de despesas financeiras; 2) Estabilidade 
monetária com cumprimento de metas de inflação para garantir a 
remuneração dos capitais aplicados em títulos da dívida pública; 
3) Câmbio flutuante para garantir a volatilidade e a fuga de 
capitais de acordo atendendo exclusivamente a ganhos privados 
em prejuízo do interesse público.
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O relatório contendo o parecer de Antônio Anastasia 
(PSDB-MG)

Diferentemente da avaliação da crise internacional durante 
o governo de FHC, o relatório de Anastasia não considera esse 
fator como algo determinante na queda das receitas durante os 
governos de Dilma e condena de forma geral a política econômica 
dos governos petistas. Assim, reduz os problemas fiscais do governo 
federal a fatores endógenos e diz que

apesar de o governo ter um controle mais forte sobre as despesas 
do que sobre as receitas, o governante não deixa de ter influência 
sobre as receitas. De 2004 a 2014, a renúncia de receitas subiu da 
casa dos R$ 60 bilhões para cerca de R$ 300 bilhões – chegando ao 
montante de R$ 379,8 bilhões em 2015, considerado recorde. Com 
a decisão política de se tentar estimular o crescimento econômico 
por meio da desoneração tributária de alguns segmentos da 
economia, para dar resposta à crise econômica, gerou-se forte 
perda de receita. Ao mesmo tempo, contudo, o governo não tomou 
providências efetivas para conter a expansão dos gastos públicos 
de modo a equilibrar receitas mais baixas com gastos menores. 
Na verdade, o governo demonstrou total inépcia na condução 
de reformas estruturais destinadas à contenção do crescimento 
de despesas obrigatórias, de forte impacto no financiamento 
do gasto público. Nesse panorama, os elevadíssimos custos das 
políticas anticíclicas não ‘couberam’ no orçamento da União, já 
bastante comprometido por outras despesas preexistentes. Em não 
cabendo, foram sendo ‘pedalados’, isto é, postergados. Assim, o 
governo passou a operacionalizar a política fiscal não mais à luz da 
meta de superávit em vigor ao longo dos exercícios de 2014 e 2015. 
Passou a implementar sua política fiscal, em verdade, com base em 
projetos de lei, antes mesmo de serem aprovados pelo Congresso 
Nacional (BRASIL, 2016, p. 50-1).

A defesa de Dilma Rousseff, representada pelo Advogado-
Geral da União, José Eduardo Cardozo argumentou que cada 
decreto apresenta indicação de recursos correspondentes, 
atendendo à legislação, e que as metas de superávit não foram 
prejudicadas pela abertura dos decretos assinalados, nem pelo 
atraso nos repasses relativos ao Plano Safra. Entretanto, o 
entendimento de Antônio Anastasia contesta tal posição e diz 
contra a tese de que se trata na verdade da criminalização da 
política fiscal do governo Dilma:
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Argumenta a defesa, contudo, que a simples abertura de créditos 
suplementares, por si só, não afetaria a obtenção da meta de 
resultado primário. Seria necessário executá-los com efetivo 
desembolso para que se pudesse falar em incompatibilidade com 
a meta fiscal. E essa execução seria controlada pelos decretos 
de contingenciamento. Ocorre que a execução dos créditos 
suplementares também não constitui o escopo da denúncia. 
O que se questiona é o ato de abertura dos créditos, não a sua 
execução. Retomamos, nesse sentido, o entendimento gravado em 
nosso Parecer de Admissibilidade de que a compatibilidade com 
a meta fiscal deve estar presente tanto no plano das autorizações 
orçamentárias quanto no da execução financeira. E se o objeto da 
denúncia se refere a créditos suplementares, que são instrumentos 
de retificação da lei orçamentária, então é neste campo específico 
que a análise de compatibilidade fiscal deve se realizar (BRASIL, 
2016, p. 65)

Com uma tautologia, busca a comprovação de que o que 
está apurando não tem influência ideológica, mas trata-se de uma 
previsão legal. A definição de crime de responsabilidade está ausente 
tanto da Constituição de 1988, quanto da LRF, sendo encontrada 
apenas na lei nº 1.079, de 10 de abril de 1950. Além disso, defesa 
reiterou ainda que a meta fiscal foi aprovada ao fim de 2014, que 
não se tratava de julgar contas de 2014 e que não podia ser feito um 
julgamento com base em fatos anterior ao mandato. Apesar disso, o 
senador Antônio Anastasia fazia questão de apresentar um histórico 
mais amplo em relação aos fatos da denúncia, argumentando que o 
termo reiteração, contido na denúncia exigia tal digressão. Assim, 
compondo um quadro mais amplo para sustentar sua tese, defende 
que 

não se fundamenta em ideologia a crítica de que, se por um lado a 
meta fiscal alterada em 3 de dezembro de 2015 (em decorrência da 
Lei nº 13.199, de 2015) permitiu a ocorrência de déficit primário ao 
final do exercício de até 2,2% do PIB (R$ 119,9 bilhões), por outro, 
ao longo do ano, o governo deixou de observar a meta em vigor, na 
medida em que passou a operacionalizar a política fiscal com base 
em meta constante de projeto de lei. Tal constatação é de ordem 
jurídica, não de ordem ideológica. Analisar esses fatos do ponto de 
vista objetivo, portanto, é o propósito deste Relatório (BRASIL, 
2016, p. 58).

Conforme descrito, há deliberadamente a recusa em 
reconhecer o fato de o próprio Congresso Nacional ter autorizado 
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a alteração da meta fiscal de 2015. Salienta-se que sua análise parte 
do ponto de vista objetivo, contudo, objetivamente o que houve 
foi que o governo encerrou o ano fiscal de 2015 com uma meta 
fiscal consentida pelo parlamento e uma adequação do governo 
federal às exigências do Tribunal de Contas da União, que mudou 
o entendimento ao longo de 2015 acerca dos atrasos nos repasses 
aos bancos públicos (“pedaladas fiscais”). Nesse sentido, Segundo 
Ricardo Ribeiro

a manobra contábil, que vem sendo utilizada desde o segundo 
governo Fernando Henrique Cardoso, sempre com o beneplácito 
do Tribunal de Contas da União e do Congresso Nacional, ainda 
que se traduzisse em operação de crédito, o que, (...), não é o caso, 
não viola propriamente a Lei Orçamentária Anual (LOA), que 
constitui o bem jurídico tutelado em todos os tipos do referido 
dispositivo sancionador dos crimes de responsabilidade, mas a 
LRF, que com ela não se confunde. Violar a LRF não é a mesma 
coisa que violar a LOA. Esta última é a norma que prevê todas as 
receitas e despesas da União. É aqui que as condutas comissivas 
e dolosas do presidente da República poderão ensejar, em tese, 
o crime de responsabilidade. Já a LRF é norma geral de Direito 
Financeiro que orienta a elaboração, controle e fiscalização da 
LOA, mas que não faz qualquer previsão de receitas e despesas e 
com a lei de normas gerais não se confunde. É nessa confusão que 
reside a segunda pedalada hermenêutica, ao utilizar dispositivos 
legais que tipificam a violação da lei orçamentária como crime de 
responsabilidade para condutas supostamente violadoras da LRF 
(RIBEIRO, 2015).

O parecer de Antônio Anastasia se concentra na abertura de 
créditos para depois falar do comprometimento do “bem jurídico 
tutelado”, ou seja, ignora os impactos da abertura de créditos na 
meta fiscal e ao mesmo tempo fundamenta sua argumentação no 
crescimento do gasto público produzido pelas políticas econômicas 
dos governos do PT. Além disso, Anastasia acusa o governo 
federal de não respeitar e não reconhecer o papel do parlamento 
e ao mesmo tempo também ignora o fato de que a meta fiscal foi 
revisada no substitutivo do PLN 05/2015 apresentado pelo deputado 
federal Hugo Leal (PROS-RJ) e aprovado pelas duas casas em 03 de 
dezembro de 2015. Conforme Ricardo Ribeiro,

Na visão dos defensores do impeachment, na quarta pedalada 
hermenêutica, como o superávit primário foi obtido mediante 
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as pedaladas fiscais, inexistiria a autorização legal dele derivada. 
Quanto a esse argumento, vale destacar, inicialmente, a 
impropriedade de se falar em limites previstos pela LOA de 2014, 
no que se refere a créditos suplementares abertos em relação ao 
orçamento de 2015. Logo, o que precisa ser verificado é se a abertura 
dos créditos suplementares em 2015 feriu a lei de orçamento em 
vigor. Esta, a Lei 13.115/15 (LOA/15), só aprovada em abril de 2015, 
previu, em seu artigo 4º, texto semelhante ao mesmo artigo da 
LOA/14, condicionando a abertura de créditos suplementares 
ao cumprimento da meta dos superávits primários para 2015. Na 
verdade, o que ocorreu em 2014, e está ocorrendo em 2015, é que 
as metas de resultado primário tiveram que ser revistas ao longo 
do ano, em razão da frustração de arrecadação tributária causada 
pela crise econômica, o que foi levado a efeito por leis em sentido 
formal. A consequência automática dessas alterações legislativas é 
a legitimação da abertura de créditos suplementares por decreto ao 
longo do ano. Deste modo, os limites previstos para a abertura de 
créditos suplementares previstos na lei de orçamento foram revistos 
antes do final do exercício financeiro. A pergunta a ser feita é se 
antes da aprovação da lei que altera a meta de resultado primário 
já é possível a abertura de créditos suplementares com base nos 
novos limites. (...) é forçoso reconhecer que, pela dinâmica adotada 
pelo próprio legislador, só é possível verificar o implemento da 
condição para a abertura de créditos suplementares por decreto ao 
final do exercício em curso, quando se poderá verificar se a meta 
primária foi atingida, ou ainda, se a meta originalmente prevista 
foi alterada. Mas, se o próprio Parlamento, durante o exercício, 
modifica a meta, está alterando o limite da autorização por ele 
concedida e convalidando tacitamente a abertura dos créditos 
suplementares até então efetivadas por Decreto (RIBEIRO, 2015). 

Anastasia produziu, em seu relatório, julgamentos sobre a 
economia brasileira e colocou em perspectiva os acontecimentos, 
porém, se recusa a tomar o rigor acadêmico como condão de suas 
conclusões. Em sua apreciação sobre o “bem jurídico tutelado” e 
os subsídios do governo argumenta que, segundo o Ministério da 
Fazenda, de 2009 a 2015 

esse custo foi de R$ 86,8 bilhões. Já os custos que se estenderão 
até 2060, trazidos a valor presente de 2016, correspondem a R$ 175 
bilhões. O custo total dos subsídios implícitos, então, é de R$ 261,8 
bilhões. No globo, portanto, somados os subsídios implícitos e 
explícitos, o custo resultante das operações entre União e BNDES, 
no contexto do PSI, perfaz o extraordinário montante de R$ 323,2 
bilhões. Desse total, R$ 123,1 bilhões são custos já contabilizados, 
relativos ao período de 2009 a 2015, e R$ 200,1 bilhões se referem 
ao custo relativo ao período 2016-2060, trazido a valor presente. 
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Esse retrato mais geral é de suma importância para colocarmos 
na devida perspectiva o episódio das chamadas ‘pedaladas 
fiscais’. Não estamos diante de fatos que se encerram em meros 
tecnicismos ou conceitos jurídicos. Muito ao contrário, estamos 
a julgar fatos que se inserem em contexto político-econômico de 
elevadíssima relevância e gravidade no tocante à preservação do 
equilíbrio das contas públicas. Quando nos vemos diante de uma 
política anticíclica cercada de um custo dessa magnitude, superior 
a R$ 300,0 bilhões, inevitavelmente nos vemos obrigados a fazer 
algumas reflexões, que em nada se confundem com avaliação 
de seu mérito intrínseco. Trata-se de avaliação acerca de sua 
sustentabilidade fiscal, única perspectiva que interessa a este 
processo (BRASIL,2016, p. 48-9).

Ora, não é dever dele, naquele processo que se apresentava 
como relator, refletir sobre a sustentabilidade fiscal daquela política 
anticíclica. Sob a desculpa da referida reiteração citada na denúncia, 
desvia-se dos objetos específicos e faz digressões que evidenciam 
sua preocupação com política econômica do governo. Os elogios 
ficam restritos ao governo de seu partido que soube garantir os 
instrumentos para exigir dos governantes a responsabilidade fiscal, 
a LRF.

  Não se trata aqui de fazer digressões sobre os aspectos 
exógenos e endógenos da crise econômica, mas de confrontar o 
caráter limitado e ideológico do relatório de Antônio Anastasia 
que utiliza dados convenientes para sustentar seu parecer pela 
admissibilidade do crime de responsabilidade fiscal. O fato é que os 
recortes das datas escolhidas para compor os gráficos do relatório 
de variação do PIB e confrontação com outros períodos históricos 
não são acompanhadas de nenhuma argumentação sobre os critérios 
metodológicos. Pior, estipulam recortes distintos, saltam períodos 
e comparam biênios com quinquênios. O período de entre 1998 e 
2002, ainda, é estrategicamente omitido, pois se trata do período 
no qual o partido do relator aprofundou medidas liberais que não 
redundaram em retomada do crescimento (BRASIL, 2016, p. 38). 

Como vimos anteriormente, não houve passagem breve pela 
crise, mas uma recessão que durou todo o segundo mandato de FHC 
que deixou o Palácio da Alvorada com um desemprego de 10,5% 
e inflação anual de 12,53% (VELASCO; NAIME; D’AGOSTINO; 
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REIS, 2016). Esses aspectos também são omitidos para que venha à 
luz a superioridade da solução coerente com a ortodoxia liberal e 
com as demandas do FMI e do capital internacional:

De posse desse registro histórico, passamos a discorrer sobre a 
relevante relação entre os dois últimos ciclos de crescimento e o 
bem jurídico tutelado em jogo neste processo de impeachment. 
No primeiro caso, o encerramento do ciclo que vai de 1993 a 1997 
se deu diante da crise asiática, de 1997, e da crise russa, de 1998. À 
época, havíamos recém conquistado a tão almejada estabilidade 
monetária. e nossa estratégia de combate à inflação ainda dependia 
da chamada âncora cambial. Déficits comerciais crescentes, 
contudo, somados à iminência de um ataque especulativo da nossa 
moeda, precipitaram uma mudança de estratégia de estabilização 
monetária. No lugar de âncora cambial, passamos a nos apoiar 
na âncora fiscal. Passada a crise de 1997/1998, e completada a 
transição da âncora cambial para a fiscal, seguida da instituição de 
um novo regime jurídico consubstanciado com a edição da LRF, 
em vigor desde 5 de maio de 2000, o País reconfigura seu ambiente 
macroeconômico, tornando-se menos vulnerável a crises cambiais 
e mais propício à retomada do crescimento. A aprovação do 
código de conduta fiscal, nesse passo, irradiou a responsabilidade 
fiscal pelo arcabouço nacional das finanças públicas. A conquista 
de fundamentos macroeconômicos sólidos, portanto, foi uma 
construção histórica, que perpassou diferentes governos (BRASIL, 
2016, p.38-40).

Em sintonia com o Consenso de Washington e com as 
diretrizes adotadas pelo governo dos EUA, o relatório que subsidiou 
o impeachment toma como referência de política fiscal justamente 
as duras medidas adotadas durante o reaganismo, símbolo junto 
com Margareth Thatcher, da austeridade econômica e do combate 
aos direitos sociais que a classe trabalhadora conquistou ao longo 
do século XX (BRASIL, 2016, p.60).

Considerações finais
Rose de Freitas, na condição líder do governo Temer, em 

entrevista à Rádio Itatiaia, em 25 de junho de 2016, afirmou o 
seguinte:

Porque o governo saiu? Na minha tese, não teve esse negócio 
de pedalada, nada disso. O que teve foi um país paralisado, sem 
direção e sem base nenhuma para administrar. A população não 
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queria mais e o Congresso também não dava a ela [Dilma] os votos 
necessários para tocar nenhuma matéria (DIAS, 2016).

Houve de fato uma desestabilização do governo acossado 
pelas acusações de corrupção por um lado e por outro pelo déficit 
público, compreendido como o resultado da incapacidade de 
controle das contas públicas inerente às políticas econômicas 
do “ensaio desenvolvimentista” dos governos do PT. Apesar de 
assimilar muitos elementos da agenda liberal, havia um conflito 
no interior dessa coalizão estabelecida entre o PT e o sistema 
financeiro. Conforme Panebianco (2005), o alinhamento completo 
do PT à ideologia liberal pode ser entendido como uma ameaça 
à sobrevivência desse partido como organização. Para ilustrar o 
conflito entre o PT e o “mercado”, nas eleições de 2014, consideramos 
interessante um trecho do artigo da jornalista Daniela Mendes para 
a Isto É, em tom de alarme para a “bolsa caindo e o dólar nas alturas” 
que traz uma fala de Lula:

‘O mercado’ pode ser entendido como o conjunto de analistas 
de investimentos, consultores, bancos, operadores e grandes 
fundações. Curiosamente, desta vez, está reagindo não ao 
desconhecido, mas ao conhecido. Nos últimos dias, cada ponto a 
mais da presidenta Dilma nas pesquisas fez a bolsa cair e o dólar 
subir. A gangorra financeira mereceu um comentário irônico do 
ex-presidente Lula na segunda-feira 29, quando o Ibovespa recuou 
4,52%, a maior queda em três anos, no auge da crise da Grécia: 
‘Ouvi dizer que o mercado está nervoso porque a Dilma vai ganhar. 
Quero dizer a vocês que eu ganhei em 2002 e não pedi voto para 
o mercado. Eu ganhei em 2006 e não pedi voto para o mercado. A 
Dilma ganhou em 2010 e não pediu voto. Ela vai ganhar em 2014 
e a gente pede voto é para cada mulher e para cada homem deste 
País’ (MENDES, 2014).

Essas oscilações na taxa de câmbio e nos índices da bolsa 
indicam a oposição do “mercado” aos partidos de orientação 
trabalhista e são utilizadas como forma de mobilizar a opinião 
pública contra partidos de esquerda. Capitulando à pressão do 
mercado, a presidenta assumiu seu segundo mandato com a 
indicação de um homem de confiança do mercado, Joaquim Levy, 
conhecido pela alcunha “mãos de tesoura”. Contudo, o “estelionato 
eleitoral” promovido pelo PT, ou seja, as medidas de ajuste e 
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contingenciamento do orçamento público não eram suficientes 
ao “Deus Mercado”, conforme relatou Anastasia em defesa da 
necessidade condução das chamadas “reformas estruturais”. Nesse 
sentido, reforça esse raciocínio uma notícia contida em site de 
agência de classificação de risco para investidores, a Bloomberg, 
escrita pelo editor Josué Leonel e com colaboração de Roberto 
Cintra, professor da Fundação Getúlio Vargas:

Em 8 meses de Levy na Fazenda, o resultado fiscal só faz piorar 
e a meta de superávit para 2016 está prestes a sofrer a segunda 
revisão, agora para déficit. Enquanto a recessão prejudica as 
receitas, as sugestões de mais cortes de gastos esbarram na 
aparente falta de determinação do governo e na hostilidade do 
Congresso. O mercado não questiona as credenciais de Levy. Seja 
em suas passagens pelo governo, seja no setor privado, Levy teve 
sempre um discurso totalmente em linha com o que a maioria do 
mercado prescreve para o País: ajuste fiscal baseado na austeridade 
de gastos e não aumento de impostos, câmbio flutuante sem 
amarras, combate à inflação, abertura comercial e privatizações 
— o kit básico do economista liberal. O que o mercado questiona 
é a capacidade do ministro em entregar resultados. ‘O Levy está 
murchando. Ele está perdendo as disputas internas’ (LEONEL e 
CINTRA, 2015). 

Os cortes orçamentários, bem como as ameaças com as 
“pautas bomba”, foram completamente desconsiderados no 
encaminhamento contido no parecer de Antônio Anastasia, que 
fez questão de ressaltar que a acusação não era contra o gasto 
executado, mas contra a abertura de créditos suplementares (sic), 
independentemente de suas consequências em relação à meta fiscal. 
Dito de outra maneira, todo o esforço havia sido em vão. A solução 
esperada deveria seguir a austeridade fiscal que resultou tanto na 
Lei Complementar nº101, 04 de maio de 2000 (LRF), utilizada como 
fundamento por Antônio Anastasia para trazer contornos jurídicos 
ao seu parecer que subsidiou o golpe parlamentar, como a Emenda 
Constitucional 95/2016 (Teto dos Gastos), que resultou da vitória 
dessa quebra de legalidade.

Os pressupostos da ortodoxia liberal orientam a pena 
do relator, o senador Antônio Anastasia, tanto por meio da 
normatividade que dá subsídio à denúncia, a LRF, como por meio 
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da argumentação que ele utiliza, o que é coerente com a prática 
política do seu partido, o PSDB, que entre 1995 e 2002 colocou 
em prática a agenda liberal privatista e, depois, com a vitória do 
PT em 2003 passou a oposição tomando como bandeira a mesma 
agenda. Diante disso, compreendemos que esses aspectos reforçam 
a hipótese de Fabiano dos Santos (1997) de que a governabilidade 
depende também do poder de agenda do parlamento brasileiro, que 
após o golpe vai conduzir e aprovar essa agenda reformista vinda do 
poder executivo, tanto com Michel Temer, como com Bolsonaro 
como chefes do executivo federal. 
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A abertura de expectativa e a fatalidade 
na dramaturgia de Gonçalves Dias1

Ana Paula Silva Santana2

Entre o espaço de experiência e o horizonte de expectativa, assim 
acreditamos ter-se delimitado a temporalidade concernente ao 
Brasil do Século XIX. De acordo com Reinhart Koselleck (2006), e 
com historiadores brasileiros como Marcelo de Mello Rangel (2011), 
Luisa Rauter Pereira (2015), Daniel Pinha Silva (2014) e Valdei Lopes 
Araújo (2009), observamos que o Brasil oitocentista, sobretudo no 
período pós independência, vivenciou esta tensão tão própria à 
modernidade. Destarte, compreendemos, em linhas gerais, o espaço 
de experiência como o conjunto de passados orientadores do presente, 
e o horizonte de expectativa como a previsão de futuros e aspirações 
até então indisponíveis (KOSELLECK, 2006, p. 305). 

Com as novas descobertas, o avanço da ciência, e a revisão dos 
conceitos, (dentre outras questões) o espaço de experiência perdia cada 
vez mais a sua força de orientação no presente, e, consequentemente, 
o horizonte de expectativa tornava-se cada vez mais influenciador das 
experiências e construções históricas características ao período 
(KOSELLECK, 2006, p.305). No Brasil, observamos a ressignificação 
de conceitos como revolução, que deixava de ser compreendido 
a partir de um processo cíclico para tornar-se enfim algo 
característico da ruptura, da mudança e da renovação (PEREIRA, 
2015, p.306). Na cena política, podemos citar a independência do 

1 O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento 
de Pessoal de Nível Superior -Brasil (CAPES) - Código de Financiamento 001”. This 
study was financed in part by the Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior - Brasil (CAPES) - Finance Code 001. Agradecemos também à UFOP. 

2 Doutoranda no Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal 
de Ouro Preto. E-mail: anapaulasantana.ufop@gmail.com.
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Brasil, as revoltas concernentes ao período e às lutas populares que 
questionavam, inclusive, a escravidão. Na literatura, e até mesmo 
em cada uma dessas lutas e rupturas já mencionadas, observamos 
climas históricos capazes de direcionar sentimentos e experiências 
inerentes à tristeza, à ação, à movimentação em prol da mudança 
e da transformação disto que acreditamos ser a moralidade egoísta 
presente naquela temporalidade (RANGEL, 2011, p. 27).

Entre o egoísmo inerente a certa moralidade mais individualista, 
e a ação em prol do pensamento comum na sociedade. É claro que, 
assim como a modernidade européia apresentada por Koselleck 
(2006, p. 305), aqui no Brasil, as ações e o tensionamento entre 
o passado e o futuro variavam de acordo com a localidade, com 
a data, e com o ambiente experienciado pelo sujeito histórico. 
E o que analisaremos, no decorrer desde artigo, diz respeito à 
observação dessa variação, desse tensionamento, entre um horizonte 
de expectativa e um espaço de experiência na dramaturgia de Gonçalves 
Dias, sobretudo nos desfechos concernentes a duas peças do autor: 
Beatriz Cenci (1844) e Leonor de Mendonça (1846). Entre a moralidade 
e censura imposta pelo Conservatório Dramático, e a abertura de 
expectativa das narrativas, entre os desfechos de agressão, assassinato 
e estupro, e, as ações e revoluções das personagens femininas.

Gonçalves Dias é um dos literatos e respeitados autores 
oitocentistas brasileiros. Maranhense, nascido em 1823, formou-
se em direito em Portugal e retornou ao Brasil em 1845, trazendo 
consigo algumas obras escritas e o sonho de tornar-se um 
dramaturgo, um famoso escritor da literatura brasileira. É certo que 
suas poesias possuem hoje um maior reconhecimento, sobretudo a 
famosa Canção do Exílio (1846) que canta as suas saudades da terra 
das palmeiras e dos sabiás. No entanto, destacamos aqui, que nesta 
mala trazida por Gonçalves Dias estavam também os seus dramas, 
dentre eles, o texto Betariz Cenci. 

Beatriz cenci foi escrito pelo autor em 1844.  O drama, que 
foi recusado pelo Conservatório Dramático na época, conta a 
história de Beatriz, uma jovem que ao apaixona-se pelo personagem 
Márcio, vive com ele o sentimentalismo próprio ao amor romântico 
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oitocentista. Márcio apresenta-se na história como o típico herói do 
romantismo, forte, protetor, encantador e cantador de serenatas na 
janela da amada. Para além do amor e do romantismo característico 
ao estilo, a protagonista também conhece o amor maternal da 
madrasta Lucrécia, com quem troca diálogos e confissões. Lucrécia 
Petrone é a personagem coadjuvante da obra, casada por um acordo 
familiar e agredida pelo esposo Francisco Cenci no decorrer da 
narrativa. 

Francisco, por sua vez, é o vilão da obra. Um homem cruel, que 
para além de chantagear e ameaçar a esposa é capaz de estuprar a 
filha Beatriz. O clímax da história acontece exatamente no momento 
em que o corpo da personagem é violado pelo pai, momento esse 
que inaugura a mudança da personalidade da protagonista, que 
passa a (re)agir no desenrolar da narrativa, apresentando-se como 
uma mulher não mais passiva, mas também agente e construtora do 
drama gonçalviniano (DIAS, 1844).

A segunda peça que pretendemos analisar, e observar 
diante desta tensão entre o espaço de experiência e o horizonte de 
expectativa, é a Leonor de Mendonça. Obra que Gonçalves Dias 
escreveu em 1846, e, que foi aprovada pelo mesmo Conservatório 
Dramático que recusara o texto anterior. Leonor de Mendonça nos 
coloca a par da história de Leonor, a duquesa de Bragança que, 
mesmo tendo se casado a contragosto com o duque D. Jaime, 
lamenta a falta do sentimento amoroso no enlace. A protagonista 
que reclama isto que seria o sentimentalismo e o amor próprio 
ao romantismo, apaixona-se por Antônio Alcofordo, um jovem 
que trabalhava em sua residência.  Se Leonor é apresentada 
como a típica donzela romântica, “boa, afável e condescendente” 
(DIAS, 1846, p. 324), como mencionado pelo próprio drama, 
Antonio Alcoforado é o típico herói do romantismo. Forte, 
corajoso, capaz de entregar a sua vida pela segurança da amada. 
Alcoforado e Leonor morrem apesar de não vivenciarem o amor. 
Decidem afastar-se diante do matrimonio da protagonista, 
abrem mão da materialização do amor e da traição, mas ainda 
assim são assassinados pelo Duque. 
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D. Jaime, o Duque de Bragança, se apresenta como uma 
personagem cruel, capaz de assassinar a esposa e aquele que acreditava 
ser o seu amante. Não acredita nas palavras de inocência da duquesa, 
ainda que todos os servos do castelo a tenham compreendido como 
inocente.  Ao fim da narrativa, Leonor de Mendonça é morta pelo 
esposo, mas não sem antes expressar a sua indignação e o seu lugar 
de protagonista e agente na história (DIAS, 1846). 

No desenrolar da trama

Ó meu amor! querida esposa! A morte que sugou todo o 
mel de teu doce hálito poder não teve em tua formosura.

Não; conquistada ainda não foste; a insígnia da beleza 
em teus lábios e nas faces ainda está carmesim, não 

tendo feito progresso o pálido pendão da morte.

(William Shakespeare, Romeu e Julieta)

Beatriz (Beatriz Cenci) reconheceu-se enquanto mulher, 
enquanto protagonista envolta pela moralidade egoísta que seria 
própria à modernidade em geral, especialmente à brasileira, que 
permitiu seu estupro, e, sobretudo, que se tornou um obstáculo à 
concretização de seu amor por Márcio. Compreendeu-se também 
como “ser agente” e escolheu resistir, decidindo assassinar seu 
agressor.3 Uma atitude que, a luz de uma leitura benjaminiana, 
configura uma reação extrema pela sobrevivência a partir de atos 
violentos por parte daquele que é francamente denegado, trata-
se da própria negação de agentes históricos que têm exercido o 
protagonismo até então, aqui representado pela figura de Francisco 
Cenci como o homem/o poder patriarcal (BENJAMIN, 2005). O 

3 “Beatriz- Atendei-me, D. Francisco; eu vos dizia que a clausura é uma necessidade 
para mim; é também uma necessidade para vós, D. Francisco! Eu sou vingativa- Vingativa 
em extremo- vingativa, como nem eu o sabia! Deixai-me pois viver onde eu não possa 
fazer mal. Notai que sou da vossa raça, e que vosso sangue me corre nas veias” (DIAS, 
2004,p.234.).
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plano de Beatriz parecia bom, primeiro adormeceria Francisco, em 
seguida Márcio entraria no castelo com a ajuda de Paulo - o servo 
da casa - e mataria o antagonista. Tudo corria bem, o ópio já havia 
sido bebido pelo pai que adormecia em seu quarto, Márcio já havia 
entrado na casa e estava decidido a cumprir o combinado:

Márcio- Maldito, que te vieste deitar ao longo do meu caminho, e 
escarnecer da minha credulidade, e infamar a mulher que eu amo 
mais do que à minha vida. Condenado sejas tu na eternidade, como 
tens de morrer como um covarde, -como tens de ser esmagado por 
mim, réptil infame! Quando a voz de meus pais me bradasse do 
alto dos céus- quando a sua sombra se viesse interpor entre nós. 
(arrancando o punhal, e quando vai para descarregar o golpe cruza 
os braços com desespero) Oh! Meu pai, meu pai não educastes 
teu filho com tanta solicitude, não derramaste tantos princípios 
de virtudes no seu coração inexperiente, não derramaste tanto 
amor sobre a sua cabeça para que ele viesse agora apalpando as 
trevas procurar um velho, a quem alguns dias apenas restam de 
vida, - e assassiná-lo friamente no seu leito que alguns dias mais 
lhe serviria de túmulo!- E pensar que eu seria feliz, se a não 
houvesse encontrado, ou que tendo-a encontrado, ela me houvesse 
desprezado! Oh! Não, eu teria morrido, se me desprezasses e tu 
ficarias inulta! Serás vingada (DIAS, 2004, 263).

Assim, escutou-se o grito! Francisco estaria morto? Não, não 
estava. Francisco havia descoberto os planos de Beatriz, tomado uma 
mistura para contrastar o ópio e em seguida matado Márcio. Ela, 
porém, ao ver seu amado morto graças ao seu plano, desmaiara. E ao 
acordar estava cercada também pelos corpos mortos de Francisco e 
de Lucrécia. Terminara a trama só.

Já no que se refere à Lucrécia, podemos dizer que se trata 
de uma personagem que desde o início da trama já conhecia o seu 
lugar de mulher na narrativa. O que sabemos sobre a madrasta 
da obra é que se casara graças a um acordo econômico e familiar, 
que fora agredida e traída por seu esposo, que não enxergava no 
divorcio a solução para o seu sofrimento, que temia a exposição 
social e que sofreu também com a sedução e com o estupro da 
enteada. O estupro para ela havia sido o estopim para tornar-se, 
além de consciente, agente da história. Decidira agir. No plano de 
Beatriz, Francisco seria primeiramente adormecido, para então ser 
assassinado. No entanto, Lucrécia decidiu trocar o frasco de ópio 
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pelo de veneno, por dois motivos: I. não desejava correr o risco de 
que Francisco não adormecesse, o risco de que Márcio não cumprisse 
com o combinado, o risco de que Beatriz se arrependesse antes da 
concretização da morte do pai, e II. ela queria ser mais do que uma 
observadora da trama, Lucrécia desejava ser responsável pela morte 
de seu agressor:

Lucrécia- Assim pois- o nobre- o valente- o poderoso D. Francisco- 
o terror dos salteadores- o senhor da cúria romana- o vilão que a 
seu talento oprime a nobreza de Roma e de Nápoles- o vilão que 
chegou a emparelhar com os nobres, graças ao fruto das rapinas 
de seu pai, que de um viu barqueiro tornou-se um vil usuário, e de 
um vil usuário, um nobre mais vil ainda... O nobre D. Francisco!... 
Não vivera nem mais um dia, porque foi alvedrio de uma mulher 
assassinar-lhe a sua ultima hora! Pensastes alguma vez nisto? 
(DIAS, 2004, p. 281).

É certo que Francisco foi assassinado por Lucrécia, mas 
o veneno matou-o lentamente, o que deu ao vilão da peça a 
oportunidade de segurar a esposa pelo braço e a apunhalar. 
Morreram os dois! 

Já Leonor de Mendonça conquistara esta consciência, ou seja, 
descobrira seu lugar enquanto mulher subserviente submetida à 
moralidade egoísta, apenas no fim da trama. Estava condenada à morte 
graças a um amor não concretizado, um amor pelo qual não estava 
disposta a morrer. Desejava a vida, criar os filhos, “morrer com a 
morte que Deus manda” (DIAS, 2004, p. 408). Ao dar-se conta de 
que seria assassinada, percebera também que havia sido criada para 
se casar com o Duque de Bragança, que se casara não por escolha, 
mas por uma “obrigação”, e que apesar do casamento concretizado 
por um acordo familiar, tentara conquistar – inutilmente - o 
amor de seu esposo. Percebera que fora “acusada” durante todo o 
casamento de ser ela a culpada pela infelicidade de D. Jaime, que se 
apaixonara por Alcoforado e que não poderia viver ao seu lado, e, 
acima de tudo, que “morreria por ser mulher” (DIAS, 2004, p. 408).

Ao dar-se conta de seu lugar no mundo, Leonor decidiu agir 
na tentativa de permanecer viva. Decidiu argumentar a seu favor em 
confissão e até mesmo mentir. Convenceu o padre e os empregados 
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de sua inocência, haja vista que todos se recusaram a matá-la, mas 
D. Jaime não foi convencido:

O Duque- Este homem que aqui vedes nos obriga, em circunstancia 
bem melindrosa, a experimentar a vossa lealdade. Precisamos de 
um executor de alta justiça, e dar-lhe-emos com a nossa proteção 
cem peças de ouro.

A Duquesa- Inspirai-os, meu Deus! Inspirai-os!

O Duque- Nenhum se move!... Pensais talvez que mais vale a cabeça 
de uma duquesa... nós lhe daremos mil peças de ouro e primeiro 
lugar entre os meus servidores.

A Duquesa- Hão de tentar-se!... Nenhum! Nenhum!

O Duque- O padre!... Porque deixei sair quando precisava de um 
algoz?... (baixando ao primeiro servo) O estrado e o cepo?

O Servo- Estão prontos.

O Duque- E o cutelo?

O Servo- Está afiado.

O Duque- (Como falando consigo) Uma Duquesa não deve morrer 
como uma mulher vulgar.

A Duquesa- Estou salva!

O Duque- (Em voz alta) A filha de D. João de Gusmão, duque de 
Medina Sidônia, conde de Niebla, marquês de Cazaça e senhor de 
Gibraltar merece contemplação pela sua hierarquia. (à Duquesa) 
Não vos parece?

A Duquesa- (Tímida) Foi talvez inspiração do céu a que tornou 
esses homens surdos à voz do interesse.

O Duque- E do céu é que vem esta inspiração, Senhora Duquesa. 
Alegrai-vos... tereis um duque por carrasco (DIAS, 2004, p.429).

Ao fim seria isto? As personagens foram penalizadas? Mortas? 
Assumiremos a simples sujeição do feminino ao patriarcalismo 
como desfecho das peças? Como apontado nas análises de autores 
como Renato Janine Ribeiro (200, p.45-69) em sua compreensão 
da obra Iracema, de José de Alencar, ao levantar a hipótese de 
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que há sempre a sujeição absoluta do elo mais fraco (a mulher, 
o indígena)? Poderíamos cogitar essa possibilidade de análise, 
trata-se de uma forma de interpretação possível. No entanto, em 
consideração à nossa hipótese de certa abertura de expectativa para o 
feminino/a mulher no século XIX, ponderamos que cabe observar 
o ritmo cotidiano e boa parte das mudanças efetivas no interior da 
modernidade, expressas a partir das peças. E para tal observação 
nos debruçamos na compreensão de “feminino” de Judith Butler 
(2003, p.15-61).4 Ou seja, consideramos as nossas personagens no 
que elas têm de específico cultural-temporalmente. Para além 
de representações concernentes às mulheres pertencentes à “boa 
sociedade” oitocentistas, as compreendemos como “personagens” do 
Romantismo e como personagens do Romantismo em Gonçalves 
Dias, a fim de considerarmos suas delimitações temporais e 
ficcionais, para então percebermos a “revolução” observada no 
desfecho das obras (KOSELLECK, 2006, p.61).

Ao falarmos de uma análise “das personagens de Gonçalves 
Dias” referimo-nos ao fato de que, além das limitações estabelecidas 
pela subserviência feminina no Oitocentos brasileiro, assim como 
as limitações estabelecidas pela ficção, havia ainda certa limitação 
determinada pela posição do autor em aspirar a aprovação do 
Conservatório Dramático, do órgão responsável por aprovar e 
reprovar peças teatrais no Império. Esta posição não aparece 
apenas em Dias, mas é apontada também por Regina Zilberman 
(1999, p. 121-122) como um anseio comum ao século XIX, no qual 
surgiu a possibilidade de que o escritor fosse remunerado por sua 
obra de arte. Gonçalves Dias vivenciou o século da popularização 
e do consumo efetivo da literatura. Não negamos o teor político 
desenvolvido por Dias em suas obras, pelo contrário, ponderamos 
também, suas considerações críticas sobre a “eterna sujeição das 
mulheres e o eterno domínio dos homens”, como enfatizado pelo 

4 Aqui, partimos da compreensão de que para Butler o feminino vai além do que 
seria propriamente biológico, sendo possível considerar as mais diferentes características 
culturais e políticas pertencentes a cada mulher. Dessa forma, salientamos que embora não 
nos utilizemos de todos os apontamentos levantados por Butler, sabemos que as análises da 
autora são ainda mais complexas no que se refere à delimitação do que seria uma mulher e 
no direcionamento do movimento feminista (BUTLER, 2003, p. 15-61).
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próprio dramaturgo(DIAS, 2004, 292). Contudo, compreendemos 
que o espaço permitido para a realização de tais críticas possuía 
suas próprias delimitações.5

Partindo de nossa leitura das peças, levantamos a hipótese de 
que a obra Beatriz Cenci carrega um teor de crítica mais incisivo em 
relação ao feminino/à mulher se comparada à Leonor de Mendonça, 
pois, para além do assassinato e da infelicidade matrimonial, Beatriz 
Cenci suscita questões relativas à agressão doméstica e ao estupro. 
No entanto, é interessante frisar o fato de que Beatriz Cenci foi escrita 
e apontada como imoral pelo Conservatório em um momento 
anterior à escrita, submissão e aprovação de Leonor de Mendonça. 
Sendo possível destacar ainda o fato de que no prólogo da própria 
peça Leonor de Mendonça, Dias deixou clara a sua indignação quanto 
à censura sofrida por seu drama:

Foi esta a causa; porém, outra há que eu não sei se faço mal 
em dizer. O drama é feito para ser representado os que forem 
aprovados pela censura competente; de maneira que o nosso 
Conservatório Dramático na Corte, e um delegado ou subdelegado 
de polícia nas províncias, tem o veto onipotente contra o qual não 
há recurso, ou eu não o conheço. Quem nos dirá que na primeira 
folha do malfadado manuscrito não gravaria o Conservatório 
Dramático o seu veto? O veto é tanto mais fácil de ser exarado, 
que a lei não exige o porque, tanto mais fácil que dele não há 
recurso senão para ele, e ainda tanto mais fácil que dele ou ele se 
aplica a produções estrangeiras, e o autor não pode ou não quer 
advogar a sua causa, ou a nacionais, e estes temem quebrar a sua 
carreira; temor infundado, bem se vê, pois que o Conservatório é 
superior a estas ninharias; mas enfim é temor, e contra ele não sei 
que haja medicina. [...] Mas digo que estes literatos e dramaturgos 
não podem ser úteis ali, porque executam fielmente a lei, que é 
um regulamento policial em vez de ser uma medida puramente 
literária. [...] Bem é que de uma vez nos convençamos que deve 
de haver liberdade de pensamento, não só para o jornalismo, mas 
principalmente para a literatura, que não é de razão nem de justiça 
poder o ínfimo dos mecanismos encarnar o seu pensamento nas 
suas obras de que só ao poeta dramático não se permita deixar-se 
arrebatar livremente pela inspiração, mas antes seja constrangido, 
além de lutar com os nossos preconceitos, a meditar e a pesar a sua 
frase para que algum Argos vigilante não descubra nela longes de 

5 No que se refere análises literárias que pretende compreender as assertivas críticas 
do Romantismo a partir dos espaços delimitados pela própria ficção recomendamos: 
(SILVA, Daniel Pinha. 2014. p. 82).

http://lattes.cnpq.br/8740068953346337
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feições que não conhece, ou ressaibo de opiniões que não são dele. 
[...] Se o drama não for representado, será bom como obra literária, 
mas nunca como drama. Se o drama não pode ser representado, 
mas o promotor consente que ele corra livremente impresso, dizem 
alguns que fica salva a liberdade do pensamento, e eu entendo que 
ela é muito mal entendida. Não digo que favoreçamos a literatura, 
digo somente que lhe não devemos por mais tropeços do que os 
que ela em si já tem (DIAS, 2004, p. 303).

Beatriz, Lucrécia e Leonor são personagens construídas no 
interior do Romantismo, trazidas à cena pelos anseios estéticos 
e críticos de Dias, assim como pelo desejo de reconhecimento do 
autor, ainda que este mesmo desejo estivesse acompanhado pelo 
descontentamento do dramaturgo em relação à censura vigente em 
sua temporalidade. Dito isso, aproximamo-nos das considerações 
de autores como Thiani Batista (2011) e Décio Prado (1979) sobre 
a dramaturgia gonçalviniana, uma vez que ambos compreendem-
na como crítica, apesar da violência e da fatalidade própria às 
narrativas. Violência que configura mais do que o triunfo masculino, 
mas aponta também para o “protesto” do autor em relação a esta 
“fatalidade” que seria própria ao seu mundo.6 Assim, acreditamos 
que Gonçalves Dias expressou-se através de sujeitos fictícios não 
“metamorfoseados” em “carrascos” e “anjos” idealizados, mas sim em 
inspirações “possíveis”, construídas a partir disto que seria o egoísmo 
de um “mundo real” (BATISTA, 2011, p. 120).7

6 Sobre a fatalidade nas obras de Gonçalves Dias: “A violência em Leonor de 
Mendonça pode ser perspectivada a partir do dizer de Hannah Arendt, como um elemento 
de protesto: “dramatizar queixas e trazê-las à atenção pública”. Arendt orienta o olhar 
crítico do leitor para outro ângulo da questão: a condição feminina. O próprio Gonçalves 
Dias já tinha denunciado a “fatalidade” presente naquele contexto social e histórico e, no 
prólogo, ressaltou o tipo de violência que condenou as personagens da peça, vítimas da 
fatalidade do “casamento forçado”. Além disto, o dramaturgo especificou uma subespécie 
dessa violência: a condição social da mulher em Leonor de Mendonça, dependente da 
vontade masculina de modo que através do casamento liberta-se do pátrio  para se 
subordinar ao poder do marido. Ao abordar a violência do mais forte sobre o mais fraco, 
tanto em relação à subordinação da mulher ao homem, pai e esposo, quanto em relação 
à força opressora da classe social a que pertence, o dramaturgo, no já citado prólogo, 
denunciou a violência, chamada por ele de “fatalidade”, presente no contexto histórico da 
peça” (BATISTA, 2011, p.119-120).

7 Ainda no que se refere à construção de personagens reais cabe destacar aqui os 
apontamentos de Décio de Almeida Prado acerca de Leonor: “Como mulher, não parece 
sentir-se presa a padrões de coragem e desinteresse erigidos por uma sociedade masculina. 
Tendo tão poucos direitos, porque haveria de ter tantos deveres? Daí a encantadora e 
espontaneidade com que reage perante o amor e perante o ódio, perante a vida e perante 
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É certo que ao acordar do desmaio Beatriz estaria só, mas 
permaneceria viva, ao contrário de seu antagonista Francisco Cenci, 
que estaria morto.
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Os primeiros jornais de 1821
Arthur Ferreira Reis1

A partir da Revolução do Porto de 1820 e seus desdobramentos, 
uma série de modificações ocorreram no Império Luso-brasileiro. 
Uma das principais foi o surgimento de novos periódicos no 
Reino do Brasil, impulsionados pelas novas realidades políticas de 
suas regiões e também pela percepção de que a opinião pública se 
tornava elemento fundamental de legitimação e fortalecimento nas 
disputas políticas que então se iniciavam (NEVES, 2003).

As pesquisas sobre a imprensa dos anos de 1820 tem 
contribuído de forma ampla para a compreensão dos debates 
políticos do processo de independência e Primeiro Reinado. A 
partir da leitura dos periódicos se descobriu novas realidades 
políticas, sociais e econômicas de forma a alargar o conhecimento 
histórico do período. Todavia, essas pesquisas normalmente 
focalizam os jornais surgidos a partir segunda metade de 1821, 
secundarizando periódicos surgidos na primeira parte de 18212. Tal 
escolha pode ter sido influenciada por fatores como: 1) efemeridade 
desses periódicos; 2) minguado papel no processo de independência 
do Brasil exercido por seus autores, com exceção de José da Silva 
Lisboa; 3) momento é tratado como um período de “transição”, um 
vazio político localizado entre a Revolução do Porto e o Fico.

Em vista disso, essa pesquisa tem como objetivo analisar os 
primeiros periódicos que surgiram no Brasil no ano de 1821. Tal 
escolha parte do pressuposto de que o novo momento possibilitou 
aos jornais criados a partir do fim da censura prévia um debate mais 

1 Doutorando na Universidade Federal do Espírito Santo.  E-mail: arthurfr23@gmail.
com.

2 Dentre elas podemos citar: Morel (2006), Neves (2003), Oliveira (1999) e Galves 
(2010).
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franco e político do que seus predecessores. Assim, buscaremos 
analisa-los para ver até que ponto esse pressuposto se confirma 
e conhecer um pouco mais sobre esse importante momento da 
imprensa brasileira. 

A Revolução do Porto e a liberdade de imprensa no 
Brasil

Antes da declaração de liberdade de imprensa em fins de 
fevereiro de 1821, circulavam no Brasil dois periódicos: a Gazeta 
do Rio de Janeiro e Idade D’Ouro, ambos sob estrito controle do 
governo através dos censores. Já em março, o número de periódicos 
que circulavam no Brasil saltou de dois para sete, somando-se aos 
já citados os jornais Amigo do Rei e da Nação, Conciliador do Reino 
Unido e O Bem da Ordem no Rio de Janeiro, Aurora Pernambucana em 
Pernambuco e Semanário Cívico, da Bahia.

Olhando mais detidamente para as províncias do Rio de 
Janeiro e Pernambuco, locais onde os periódicos aqui analisados 
foram publicados, seus processos de adesão à Revolução do Porto 
e início da imprensa periódica foram diferentes. No caso de 
Pernambuco, o então governador Luís do Rego, famoso por ter 
reprimido a Revolução Pernambucana de 1817, pressionado pelas 
elites locais para uma tomada de decisão pró-constitucionalista, 
resolveu atender suas demandas de forma a impedir a sublevação 
da ordem. Mesmo sem receber ordens nesse sentido do rei D. João 
VI, Rego teria proclamado adesão às Cortes (GOMES CABRAL, 
2014) e, sob sua influência, seu genro Rodrigo da Fonseca Magalhães 
teria dado início ao primeiro periódico pernambucano, a Aurora 
Pernambucana.

Enquanto as províncias do norte do Brasil aderiam à 
Revolução do Porto, as notícias chegavam no Rio de Janeiro sobre 
os movimentos que ocorriam na América e em Portugal. Após um 
posicionamento dúbio de D. João VI perante as novidades, povo 
e tropa do Rio de Janeiro fizeram um grande protesto pedindo 
a adesão do rei ao movimento vintista. Tentando controlar a 
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situação, o então príncipe Pedro negociou com os manifestantes e, 
em nome de seu pai, jurou a constituição que seria feita em Lisboa 
(OLIVEIRA, 1999). A partir desse momento as bases também foram 
juradas e, dentre suas cláusulas estava a liberdade de imprensa, 
abrindo espaço para a publicação dos jornais que viriam a circular 
no Brasil.

Esses periódicos refletiram o momento em que viviam. Cada 
um trouxe à tona, a depender da realidade de suas províncias, 
os impactos causados pela Revolução do Porto na política e no 
cotidiano da sociedade. 

Os jornais surgiram não apenas graças a liberdade de 
imprensa consequente da Revolução do Porto, mas também 
interessados em discutir as possibilidades abertas a partir desse 
movimento. Os redatores reconheciam que se tratava de um novo 
momento e que os impressos teriam um importante papel na 
sociedade.

Os primeiros jornais de 1821
O primeiro periódico a ser analisado é a Aurora Pernambucana, 

escrito pelo genro do então presidente de província e governador 
das armas do Maranhão, Luís do Rego. Seu autor, o português 
Rodrigo da Fonseca Magalhães, ligado ao governo provincial por 
relações pessoais e profissionais, já que era secretário do governo, 
logo no primeiro número deixava claro o caráter governamental do 
periódico

Depois das medidas tomadas no congresso do 3 do corrente, quis 
o Excelentíssimo Senhor Governador e Capitão General, que por 
meio de um periódico se instruísse o público de tudo quanto se 
fizera a favor da causa do Rei e da Nação; predispondo todos os 
povos do Brasil e abraçarem as novas instituições que a Augusta 
Assembleia Nacional está formando em Lisboa para estabelecer 
a nossa liberdade política; e assegurando sobre inabaláveis 
fundamentos os direitos da Majestade, e os Direitos da Nação 
(AURORA PERNAMBUCANA, n. 1).3

3 A gramática foi atualizada para melhor compreensão.
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Trava-se então de um jornal que tinha como objetivo instruir 
o público para o novo governo que se formava, mas sem se esquecer
da necessidade de se manter fiel ao trono.

Criado como que “às pressas” em uma província que nunca 
tinha tido um periódico, o jornal do governo de Luís do Rego 
utilizou-se dos antigos materiais da tipografia confiscada dos 
Revolucionários de 1817 pelo próprio Luís do Rego (RAMIRES, 
2017). O problema é que, como se pode imaginar, os tipos e as 
máquinas estavam desgastados ou em falta, o que causava uma 
problemática carência de tipos da letra S, prontamente substituídos 
por tipos da letra F. 

Fonte: Aurora Pernambucana, n. 7, 4 maio 1821.

Para além das circunstâncias locais, o periódico, nos poucos 
números que nos chegou, também buscava noticiar os acontecimentos 
estrangeiros. Nesse sentido, ganhou relevância em suas páginas os 
acontecimentos referentes à outras revoluções liberais, tais como a 
espanhola e a de Nápoles, da qual o redator falava com entusiasmo 
que “Finalmente parece estar a essas horas decidida a sorte de 
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Nápoles. O heroico Povo Napolitano, para conservar a sua liberdade, 
terá imolado muitas vidas”. Do lado contrário ao heroico povo 
napolitano e dos liberais estariam os absolutistas, representados 
pela Santa Aliança, que “quer julgar as Nações, sobre que não tem 
domínio algum, é um efeito de despotismo, nunca menos cabido 
que no século presente” (AURORA PERNAMBUCANA, n. 7)

Em Pernambuco, o primeiro jornal publicado saiu das penas 
governamentais. Reflexo e resultado disso foi seu curto tempo de 
vida, já que em maio do mesmo ano a Aurora saia de circulação 
graças aos conflitos entre Luís do Rego e a Junta de Goiânia, formada 
pelos ex-revolucionários de 1817 que Rego combateu. Derrotado, 
Luís do Rego e seu genro, autor do Aurora, voltariam para Portugal, 
deixando um espaço nos espaços públicos pernambucanos para os 
próximos periódicos que fariam duras críticas a ambos.

No Rio de Janeiro a imprensa de março de 1821 também não 
durou muito. Com exceção do Bem da Ordem, que segundo Nelson 
Werneck Sodré circulou até dezembro daquele ano (SODRÉ, 1999), 
o Amigo do Rei e da Nação teve apenas um número em março e o 
Conciliador do Reino Unido 7 números que circularam entre março 
e abril.

Sobre esses três jornais fluminenses, aliás, devemos 
destacar aspectos biográficos de seus redatores. Escritos por 
Ovídio Saraiva de Carvalho e Silva, José da Silva Lisboa e 
Francisco Vieira Goulart, todos os redatores se formaram em 
Coimbra, os dois primeiros em direito e o último em filosofia. 
Aliás, Ovídio Saraiva e José da Silva Lisboa atuavam como 
funcionários públicos. Por outro lado, Francisco Goulart e José 
da Silva Lisboa receberam graças e títulos nobiliárquicos. Essas 
informações são importantes para termos em mente suas ligações 
com a monarquia, não eram outsiders ao palácio, mas membros 
da corte áulica.

Sobre o Amigo do Rei e da Nação, mesmo nos tendo chegado 
apenas uma edição, ela é muito informativa sobre as intensões 
e opiniões do autor. Para ele, a Revolução do Porto não 
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representaria uma quebra histórica, mas um desenvolvimento 
natural e evolutivo da mesma

Se o Brasil enriquecido em seu princípio com os dons da Natureza, 
juntou a eles os bens da Sociedade, quando em 1500 fez parte da 
Lusa Monarquia; se em 1808, a salvo da tormenta, que ameaçava 
Portugal, e quase a Europa inteira, acolheu dentro em seu seio o 
Atual Imperante, e o viu nas praias do Janeiro empunhar o Cetro 
(...) O portentoso Dia 26 de Fevereiro de 1821 abrilhantou seus 
Faustos, e neles marcou a Época da sua maior Glória (AMIGO 
DO REI E DA NAÇÃO, 1821).

A Revolução do Porto teria como principal função resgatar 
a glória portuguesa, que “pouco a pouco ia ofertando o quadro, que 
Roma ofertou em tempos mais remotos, quando após de ter sido o 
assombro do Universo, nele apenas ficaram lembranças do que fora” 
(AMIGO DO REI E DA NAÇÃO, 1821).

A decadência, aliás, não era fruto de erros do governo ou 
do ministério, mas sim de anos de dominação estrangeira, seja 
francesa, seja inglesa por intermédio do marechal Beresford. Nesses 
governos “o Direito do mais forte era só o Direito que triunfava, e 
sob a influência de um General estrangeiro, o Caráter Português 
de todo se aviltava” e “o Soberano em distância não podia prestar 
algum remédio. Os tempos rasgaram o véu da ilusão e puseram a luz 
esta verdade” (AMIGO DO REI E DA NAÇÃO, 1821).

A coragem dos portugueses “a quem nada atemoriza” os 
levaria a tomar a iniciativa de levar suas reclamações ao soberano 
e realizar as modificações necessárias “com Aprovação do Benéfico 
Soberano”. Essa tarefa foi ajudada pelo “inimitável Príncipe Real”, 
que ciente das movimentações da tropa que ocorriam “não hesita, 
não lhe importa o crítico de tais circunstancias (...) voa a frente 
delas que entre mil vivas o recebem (...) torna-se o interprete do 
coração paterno” (AMIGO DO REI E DA NAÇÃO, 1821).

Diante das novidades decorrentes da Revolução, a que mais 
chamava atenção do redator era a liberdade de imprensa. Ela 
seria “mais um dos benefícios, que devemos ao Soberano, exulte 
o Cidadão Benemérito”. Todavia, temia que a liberdade dada de 
forma tão abrupta causasse problemas e por isso refletia se não seria 
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“mais vantajoso, que o Decreto que confere essa Liberdade, em vez 
de ordenar, que a Censura seja feita à vista das provas impressas, 
decreta-se que ela o fosse nos próprios originais”, evitando despesas 
por parte dos impressores a impressos que seriam censurados 
posteriormente (AMIGO DO REI E DA NAÇÃO, 1821).

No mesmo mês viria a público o Conciliador do Reino Unido. 
Logo em seu primeiro número o redator reflete sobre a “Arte do 
Bom Governo”, que consistiria em 

fazer o povo rico e prosperado, constituindo-o religioso, obediente, 
tratável e polido; sendo todos os indivíduos docemente enlaçados 
no doutorado cinto da Subordinação docemente enlaçados 
no dourado cinto da Subordinação às autoridades Legítimas, 
abraçando o escudo da boa vontade, para poderem gozar da 
liberdade civil nos limites da Boa Razão, que afiança a geral 
seguridade das pessoas, e propriedades, e abre a estrada da Honra 
para bem servir a nação, e a humanidade, cada qual conforme a seu 
préstimo e mérito (CONCILIADOR DO REINO UNIDO, 1821).

A Revolução do Porto representaria a oportunidade de 
reformar o governo e fazer a nação trilhar esse caminho. O dia de 
26 de fevereiro, dia em que o rei jurou a constituinte, seria o “Dia 
da Salvação e de Regeneração do Reino do Brasil!”, o dia em que 
“nosso Augusto Soberano” enviou “em Seu Nome enviar o Gênio da 
Harmonia, O Príncipe Real D. Pedro, como o Anjo da Concordia” 
(CONCILIADOR DO REINO UNIDO, 1821).

As modificações que então ocorreriam não podiam 
desestabilizar a ordem social. O redator reforçava que “A estabilidade 
das boas Instituições, e a reverencia às Leis estabelecidas, são os 
critérios, e fiadores da verdadeira Liberdade e Liberalidade, 
deixemos aos legítimos guardas da Autoridade e Tranquilidade 
Pública, fazerem o seu dever no respectivo Tribunal, e Posto” 
(CONCILIADOR DO REINO UNIDO, 1821). 

Uma das formas de manter a tranquilidade pública seria a 
vigilância em torno da imprensa. Essa vigilância seria necessária 
porque a população ainda não estava instruída o bastante o novo 
sistema, já que “A declaração da Constituição deixa os povos como 
se acham, e só destina prepara-los para gradual melhoramento, 
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promovendo a Instrução Pública, o que sempre é de efeito lendo, 
e tardio”. Por isso, “não deve o Estado ficar sem a defesa natural, 
exposto aos arrancos do Prelo...” (CONCILIADOR DO REINO 
UNIDO, 1821).

Os personagens essenciais nesse processo de vigilância da 
imprensa eram os Censores, função, aliás, que o redator exercia antes 
da liberdade de imprensa. Eles eram “como os Cônsules Romanos”, 
responsável por vigiar e punir os transgressores da boa liberdade. Ao 
discutir sobre a censura prévia ou posterior ao impresso, o redator 
defendia a primeira, pois “Sendo a polícia preventiva melhor que 
a punitiva, aquele sistema parece mais cordato do que este, por 
acautelar desordens, e não infligir castigos” (CONCILIADOR DO 
REINO UNIDO, 1821).

O último jornal aqui analisado é O Bem da Ordem. No 
mesmo caminho que os jornais fluminenses, ele posicionava-se de 
forma pró-rei, fazendo uma extensa pregação sobre a iniciativa e 
proatividade do monarca e herdeiro em prol da reforma política e 
social. Para ele,

Se o Bem da Ordem obrigou o Grande Rei, o Senhor D. João VI, 
nosso Augusto, e Adorado Monarca, a fazer o sacrifício nunca 
visto, nem pensado de receber, e jurar uma Constituição (...) Um 
soberano que até então não conhecia limites à sua Autoridade 
Real, posto que nela nunca transpusesse as metas do justo, entregar 
nas mãos do seu Povo esse poder... (O BEM DA ORDEM, 1821)

Os portugueses deviam agradecer ao monarca, o verdadeiro 
responsável pela futura constituição que viria a ser feita em Lisboa. 
Deviam render “milhares de graças ao Supremo Ordenado das 
Coisas pela vantagem, que acabeis de receber das Benéficas Mãos 
do mais Justo dos Monarcas!” (O BEM DA ORDEM, 1821).

A constituição não só era filha de D. João, como algo já 
planejado, que “na retidão de Seus princípios, já nos havia preparado 
com muita antecipação a agradável surpresa do dia glorioso” (O 
BEM DA ORDEM, 1821).

A constituição aliás era entendida como um “novo Pacto da 
Aliança, que a Nação celebra com o seu Monarca”. Todavia, essa 
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aliança não podia retirar do monarca seus poderes essenciais, ou 
seja, corroer sua autoridade de forma a não lhe permitir “realçar a 
Sua Dignidade Pessoal; e para promover o Bem da Ordem, e com 
ele a felicidade da Monarquia” (O BEM DA ORDEM, 1821).

Porém, esses poderes iam além do poder executivo, poder 
reservado aos monarcas nas monarquias constitucionais que 
surgiram no início do século XIX. Para o redator o poder ia além, 
pois em

em uma Monarquia temperada, em que se comete ao Soberano 
não só o Poder Executivo em toda a sua plenitude, mas ainda 
uma parte essencial do exercício do Poder Legislativo...(O 
BEM DA ORDEM, 1821)

Um dos motivos apontados pela necessidade de amplos 
poderes ao monarca era a falta de conhecimento político e 
preparação da população para o novo momento por que passavam 

Vós não podeis duvidar, que a maior parte da Nação não estava 
ainda preparada para figurar em semelhantes Cenas de um 
modo útil, e proveitoso a sua mesma coisa; porque, a reserva 
dos homens de Letras e de algumas pessoas das Cidades, e 
Vilas mais notáveis todos os mais ignoram perfeitamente o 
que é uma Constituição, o que serem Representantes da sua 
Pátria, e o Caráter de que são revestidos em uma Assembleia 
tão Augusta...(O BEM DA ORDEM, 1821)

Daí a importância da instrução, motivo esse que teria levado 
o redator a iniciar o jornal, querendo cumprir 

esta difícil empresa, sem outras vistas mais que o Bem da 
Ordem, donde depende a prosperidade geral. Os leitores 
menos instruídos, e os que não tem meio de o serem de 
outro modo, suposta a falta de Livros, e a penúria de 
estabelecimentos tipográficos, aqui acharam todas as ideias 
que lhe são indispensáveis para desempenhar com utilidade 
da Nação (O BEM DA ORDEM, 1821).

Considerações finais
A leitura dos primeiros jornais criados em Pernambuco e 

Rio de Janeiro após a proclamação da liberdade de imprensa nos 
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instrui sobre importantes aspectos dos primeiros periódicos do 
Brasil. Esses aspectos podem ser divididos em quatro pontos:

1. O jornal Aurora Pernambucana, ao ser escrito pelo genro 
de Luís do Rego e por clara influência deste, mostra como 
os governantes, até aqueles mais avessos às novas ideias, 
reconheciam a importância da imprensa e da opinião 
pública como forma legitimidade.

2. Os jornais fluminenses criados logo após chegada das 
notícias da Revolução do Porto tendiam a posicionar a 
família real, representada pelo monarca ou pelo príncipe, 
como os principais responsáveis pela nova constituição 
que viria, secundarizando a participação popular. Essa 
atitude evidencia a tentativa de ocupação de posições 
políticas, aulicismo devido à velocidade e assertividade 
na redação e deixa a claro como o discurso político ainda 
estava recheado de resquício do Antigo Regime.

3. A desconfiança e tratamento da população como pessoas 
a serem instruídas, que não estariam prontas para viver 
em um regime liberal, daí a importância dos periódicos 
como pedagogos nesse momento de intensa modificação 
sociopolítica.

4. Por fim, e como consequência do ponto 3, a liberdade de 
imprensa era tratada como algo problemático, pois os 
redatores dos jornais fluminenses temiam que ela fosse 
utilizada de forma descontrolada e causasse agitações 
sociais e caos político.

Para concluir, esses periódicos, assim como outros, merecem 
uma análise individualizada de forma a compreender a maneira 
que atuaram na sociedade e na política a seu tempo. Documentos 
de suma importância para a compreensão da história do Brasil, os 
discursos e notícias neles veiculados foram os primeiros lidos por 
aquelas pessoas de quase 200 anos atrás que foram publicados no 
Brasil sem a censura prévia. Em tempos de agressão à jornalistas e 
cerco à imprensa, suas experiências muito podem nos ensinar, seja 
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sobre seus momentos, seja sobre os nossos, mesmo que estejamos 
vivendo dois séculos após eles.
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Capitel: escultura ou arquitetura?
a Cantiga 93 das Cantigas de Santa Maria de 

Afonso X (séc. XIII)

Bárbara Dantas1

A Cantiga 93 em prosa, verso e “iluminada”
O jovem burguês, personagem da Cantiga 93, era afeito aos 

prazeres mundanos: jogos, gula e mulheres. Na cidade, entregava-se 
aos vícios. 

Mas, punido por Deus devido à sua leviandade, viu-se 
acamado pela lepra. O jovem que antes era rodeado de amigos, 
daquele momento em diante, estava só e doente. Desapontado com 
tudo e sofrendo com a lepra, migrou para o campo. Lá, construiu 
uma pequena ermida na qual se pôs a orar à Virgem Maria, sem 
nunca falhar um dia sequer. Diariamente, rezava mil Ave-Marias e 
assim fez por três anos. Na solidão do campo, no interior da humilde 
ermida, esperava a clemência da Virgem. A santa, compadecida 
do enfermo, apareceu para curá-lo do mal atroz: a Mãe de Jesus 
descobriu o seio esquerdo e derramou seu leite abençoado sobre 
o corpo do rapaz que logo se restabeleceu das afecções cutâneas
da doença. Novamente são, o jovem retornou à cidade convertido
em religioso para a todos contar o milagre daquela que devemos
confiar, a Virgem Maria.

1 Doutoranda (bolsista FAPES) do PPGHIS-UFES. E-mail: babicovre@gmail.com.

mailto:babicovre@gmail.com


Anais do XIII Encontro Regional de História - ANPUH-ES

56

Figura 1: Cantiga 93. Códice Rico. Cantigas de Santa Maria. Iluminura de página inteira. 
Fonte: arquivo pessoal.

El assi mantẽendo orgull’ e desden,

quiso Deus que caess’ en el mui gran gafeen,

ond’ ele foi coitado que non quis al ren

do mund’ erg’ ‘ ermid’ u se foi apartar.

Assim, por manter orgulho e desdém,

quis Deus que ele sofresse de uma grave lepra

que o deixou tão aflito que nada mais queria

do mundo. Por isso, ergueu uma ermida onde foi se refugiar.

(AFONSO X, 1986, v. 1, p. 287, 17-20, tradução nossa)
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Figura 2: vinhetas 05 e 06 da Cantiga 93

Vitrúvio e a “arte de construir” na Idade Média
Toda estrutura arquitetônica é a representação de seu 

idealizador e de seus construtores. Cada elemento que compõe o 
edifício tem, portanto, função e história, visto que: “O prédio não 
existe unicamente como objeto para a reflexão, mas como objeto 
para a vida” (PULS, 2006, p. 12). Uma obra se ampara sobre normas 
e cálculos de uma profusão de memórias culturais e, sobretudo, 
pela sobrevivência de normas construtivas que, aqui e acolá, serão 
novamente estudadas e, talvez, reutilizadas. Como ocorreu com 
a codificação de leis arquitetônicas de Vitrúvio (c. 80-15 a. C.), 
arquiteto, escritor e engenheiro romano.2 Régine Pernoud (1909-
1998) afirma que a obra vitruviana foi recopiada diversas vezes 
na Idade Média, mas suas propostas arquitetônicas só foram 
efetivamente utilizadas a partir do Renascimento:

Imagina-se, de boa fé, que ‘se descobre’ um autor como Vitrúvio, 
por exemplo, do qual vão tirar as leis da arquitetura clássica, 
enquanto, nós sabemos atualmente, os manuscritos de Vitrúvio 
eram relativamente numerosos nas bibliotecas medievais e que 
hoje ainda subsistem quase cinquenta exemplares, todos anteriores 
ao século XVI. Em suma, enquanto na Idade Média se copiava 

2 A Biblioteca Nacional da França (BNF) abriga alguns manuscritos que datam 
entre os séculos IX e XII que são cópias da obra Da Arquitectura de Vitrúvio. Todos 
estão disponíveis on-line, é só procurar pelo nome em latim do autor romano, Vitruvius. 
Disponível em: http://www.e-codices.unifr.ch.
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Vitrúvio, estudavam-se seus princípios, sem sentir a necessidade 
de aplicá-los exatamente (PERNOUD, 2016, p. 44).

Nesse sentido, Henri Foccilon expõe sua indignação ao citar 
o erro de interpretação de alguns pesquisadores por considerarem 
Villard de Honnecourt um “precursor, uma antecipação da 
Renascença” (FOCILLON, 1965, p. 364). A historiografia tradicional 
(e o senso comum) ainda pensa a Idade Média como uma época 
intermédia entre a Antiguidade e o Renascimento, progenitor da 
modernidade. Para muitos, este período pouco bebeu da fonte 
cultural e intelectual clássica, fato que Régine Pernoud também 
refutou com propriedade (PERNOUD, 2016, p. 38). 

Figura 3: De artis architectonicae. Vitruvius. Capa do manuscrito medieval escrito em 
latim, c. 801-900. BNF. Internet: www.gallica.bnf.fr

Algumas vertentes historiográficas difundem, inclusive, que 
os vestígios das civilizações greco-romanas que sobreviveram à 
decadência do Império Romano devido às invasões bárbaras dos 
séculos V e VI foram readaptados pelos medievais como conteúdo 
teológico a serviço da Igreja Católica ou foram “esquecidos” nas 
bibliotecas palacianas e dos mosteiros: “Na Idade Média, os autores 
latinos e mesmo os gregos já eram bastante conhecidos [...] Seu 
conhecimento era considerado como um elemento essencial do 
saber”  (PERNOUD, 2016, p. 41). A afirmativa tão contundente 
destes pesquisadores de que a Idade Média não utilizou os ditames 

H:\www.gallica.bnf.fr
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greco-romanos contradiz as pesquisas de renomados medievalistas, 
como Jacques Le Goff, por exemplo: 

o cristianismo aparece aqui, muitas vezes, na linha da sua dupla 
herança de mentalidade e de cultura: a herança judaica e a greco-
romana, ideologicamente dominadas pela supremacia moral das 
atividades originais dos antepassados (LE GOFF, 1980, p. 88). 

As normas religiosas, artísticas e históricas da 
arquitetura medieval

A análise de alguns elementos arquitetônicos nas iluminuras 
historiadas das Cantigas de Santa Maria pode confirmar as propostas 
de Le Goff e de Régine Pernoud. Na Cantiga 93, por exemplo, o 
cavaleiro lascivo que foi acometido pela lepra, decide se retirar 
para o campo e, ali, “ergueu uma ermida onde foi se refugiar”. Os 
detalhes à esquerda da figura 2 exprimem iconograficamente aquele 
ato de fé e desapego. Nela, a Arquitetura austera, de formas simples, 
faz parte daquela premissa: afastar-se da ostentação e da vaidade 
citadinas. Os elementos arquitetônicos sustentam a hipótese de que 
a figuração da ermida se submete a três normas: uma normativa 
religiosa, outra artística e, a última, histórica. 

Religiosa porque enaltece os ideais monásticos, a construção 
deve servir aos religiosos que a ela recorrem. A ermida campesina 
tem um fim piedoso: envolver os monges sob a proteção do manto 
sagrado de Deus para a contemplação da sua glória. O santuário 
tem uma Arquitetura voltada à glorificação, mas sem ostentação, 
assim, não desviará mente e coração para prazeres carnais (sempre 
equidistantes das premissas apostólicas) e próximos do prazer 
estético condenado por Bernardo de Claraval. Para Bernardo, este 
prazer não convém a “nós [monges], que agora saímos do povo; nós 
que deixamos todas as coisas preciosas e especiosas do mundo por 
amor de Cristo” (BERNARDO DE CLARAVAL, 1866, p. 914-916). 

Normativa artística que, embora relacionada com a histórica 
e a religiosa, tem sua particularidade: construir uma obra bela, 
que inspire um apreço estético, foi, em menor grau, utilizado 
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na ermida românica da vinheta 05 (figura 2). O santuário desta 
vinheta, portanto, sugere o que falta: pouca elaboração das formas 
e limitação intencional de artifícios estéticos (WOLF, 2007, p. 18).

Os princípios arquitetônicos da ermida campesina 
decorrem de uma trajetória histórica que remonta à sobriedade 
das primeiras construções românicas da Idade Média resultante 
da forma de construir dos antigos romanos que, por conseguinte, 
tomaram emprestadas as formas dos templos dóricos da Grécia 
Antiga. Ou seja, como um templo dórico grego, a ermida é um 
templo cristão “de uma severa rudeza” (STIERLIN, 2009, p. 45). 

Mas, também é monumental e domina a paisagem que 
a circunda, herança da cultura aristocrática, dominadora e 
expansionista do Império Romano: “Do ponto de vista técnico, 
redescobrem-se soluções formais ‘romanas’, como a abóbada de 
berço, permitindo a recuperação de uma escala arquitectónica 
‘monumental’.”  (ROMÂNICO, 2011, p. 1). A austera 
monumentalidade da ermida como herança greco-romana, 
simultaneamente, religiosa, artística e histórica. A construção 
representada na vinheta 05 da figura 2 tem o empuxo tanto 
vertical quanto horizontal associado ao templo grego dórico se 
compararmos a verticalidade da obra em relação às árvores que a 
rodeiam. 

Este também é o princípio da forma basilical. Do grego 
basilikós, as basílicas medievais são similares aos templos da 
“ordem dórica” nos quais era costume manter uma simetria entre 
a horizontalidade e a verticalidade da obra. A figura 4 mostra as 
plantas baixas de um templo dórico da Grécia Antiga e de uma 
basílica dos anos iniciais da Idade Média, respectivamente.
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Figura 4: planta do Templo de Hera, Grécia. Séc. V a.C.; planta da Igreja Santa Maria 
Maggiore, Roma. Séc. V. Fonte: Stierlin (2009, p. 62) e www.vatican.va.

Figura 5: Álbum de Villar de Honnecourt. França, séc. XIII. Folio 15r. Dois tipos de 
absides: retangular e semi-circular.  Disponível em: http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/

bpt6k6212475p/f411.item.r=villar%20de%20honecourt.

Os planos construtivos de santuários da Idade Média 
também utilizaram outra concepção arquitetônica grega: a abside 
(STIERLIN, 2009, p. 39). O santuário funerário do período 
arcaico grego, construído por volta dos séculos IX ou VIII a. C. em 
Lefkanki, na ilha de Eubeia – Grécia, tinha uma abside similar ao 
desenho de Villar de Honnecourt da figura 5 que representa dois 
planos arquitetônicos de abside, uma reta e outra semicircular. A 

H:\www.vatican.va
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6212475p/f411.item.r=villar de honecourt
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6212475p/f411.item.r=villar de honecourt
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forma reta de abside foi muito utilizada pelos ingleses na Idade 
Média (figura 6), contudo, a mais generalizada na Europa Ocidental 
medieval foi a forma absidal.

Figura 6: Catedral de Salisbury. Inglaterra, 1220. Plano arquitetônico. 2006. 

Se a ermida se associa à planta grega dos templos dóricos, o 
arco que emoldura o interior do santuário da vinheta 05 da figura 
2 é um “arco completo” românico, normalmente associado ao “arco 
do triunfo romano”. Ou seja, arco completo não é um elemento 
arquitetônico grego, é romano. Aos gregos, a forma curvilínea se 
restringiu à produção de outras obras, como a elegante e harmônica 
forma e iconografia de peças de cerâmicas da Grécia Clássica 
(ARTE GRECO-ROMANA, 2011, p. 67). 

O formato do arco triunfal se desprendeu da sua gênese e 
moldou a Arquitetura de outras culturas, como mostram os arcos 
da obra considerada a última “basílica civil” do Império Romano. 
Construída a mando do imperador Constantino (272-337) no antigo 
Fórum de Roma, vemos na figura 7 a imponência do arco a favor do 
caráter oficial da obra romana.
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Figura 7: ruínas do Fórum de Roma. Arcos monumentais da Basílica de Constantino, c. 312. 
Alexander Z, 2005. 

Se a obra da vinheta 05 da figura 2 tem um limitado número 
de artifícios estéticos, o que lhe falta? O capitel está ausente. 
Mas, aparece na vinheta seguinte. Surgiu porque a construção 
arquitetônica da vinheta 06 (figura 2) tem uma normativa religiosa 
diferente da representada na ermida campestre. Volta-se para a 
grandiosidade da Arquitetura associada à vasta e rica ornamentação. 
Cultura gótica inaugurada pelo abade Suger na qual corrobora o 
texto bíblico (Ez 28: 12-13) ao declarar que “toda pedra preciosa é 
Teu ornamento” (ABADE SUGER, 1867).

A lógica artística, enraizada na religiosa, adere ao ideal 
estético e o usa como instrumento de contemplação da beleza da 
obra divina materializada pela mão do homem: “A arte se baseia 
na contemplação de um ente que suscita no homem ideias e afetos 
considerados benéficos por seu observador” (PULS, 2006, p. 12). A 
arte vivia um momento de tentativa de racionalização das formas, 
como a geometria de Villard de Honnecourt e a física de Roberto 
Grosseteste (1168-1253) atestam (FOCILLON, 1965, p. 320). Na 
Arquitetura, o espaço para a luz se ampliou. Nesse aspecto, na obra 
Metafísica da Luz, Groseteste confirma que: 

A luz é bela por si mesma, porque sua natureza é simples e contém 
a toda em si mesma. Além disso, tem, de modo sumamente 
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harmonioso, o máximo de unidade e a proporção intrínseca da 
igualdade, pois a beleza consiste na concórdia das proporções. 
Assim, mesmo carecendo da proporção harmônica das criaturas 
corpóreas, a luz é bela e muito prazerosa de ver (Groseteste,  
Hexaemeron, 147v apud SANTOS, 2015, p. 234-251). 

A relação histórica, nesse caso, são as técnicas de construção 
que, da Antiguidade, permaneceram na Idade Média. Os planos 
construtivos antigos foram os suportes teóricos para erigir os 
grandes edifícios medievais por meio da concepção de beleza e 
proporção desenvolvida na Grécia Antiga. Nas Etimologias (c. 627-
630), o arcebispo Isidoro de Sevilha (560-636) relembra as normas 
clássicas e propõe um método construtivo que se disseminou nos 
anos vindouros entre os medievais: “a construção dos edifícios 
tem três momentos: a planificação (dispositivo), a construção e o 
embelezamento” (SAN ISIDORO DE SEVILLA, 1994, p. 444-445, 
448-449).

Arquitetura gótica: a ogiva

Corroborada por Isidoro de Sevilha, a beleza e a proporção 
gregas foram convertidas em pedra nas hábeis mãos dos arquitetos 
e pedreiros imersos na Arquitetura gótica. O “arco ogival” e a 
“abóbada de nervuras” são marcantes e petrificadas variantes do 
arco completo e da “abóbada de berço” românica “A transição do 
arco arredondado, característico do estilo românico, para o arco 
ogival do século XIII é rapidamente identificada nos edifícios.” 
(JONES, 2010, p. 313). A principal característica destes elementos 
é o vértice que encima o ângulo curvilíneo e que, por sua vez, 
mantém a uniformidade nas laterais (figura 8). 
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Figura 8: Álbum de Villar de Honnecourt. França, séc. XIII. F
olio 30v. Disponível em: http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6212475p/f411.item.

r=villar%20de%20honecourt.

É quase unânime entre os especialistas considerar a “ogiva” 
tanto a prenunciadora da cultura gótica como sua emblemática 
estrutura arquitetônica. Sua gênese remonta aos anos finais do 
séc. XII, ainda sob as influências do românico. A ogiva se tornou a 
principal escolha entre os arquitetos daquele período e sua prática 
continuou recorrente nos tempos vindouros.

A ogiva, desde então, pairou sobre o teto do santuário 
medieval e, das alturas, vislumbrou o mundo abaixo de si. 
Transformou-se em um céu de pedra nas reformas de antigos 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6212475p/f411.item.r=villar de honecourt
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6212475p/f411.item.r=villar de honecourt
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santuários românicos. Além, é claro, nas muitas obras góticas 
erguidas por toda parte (GOZZOLI, 1986, p. 3).

A forma ogival emoldurou as construções, o espaço do 
homem.  Porque a Arquitetura é o envoltório em torno de um 
vazio, do local onde o homem se interage com a obra ao entrar 
nela: “Mas a arquitetura não provém de um conjunto de larguras, 
comprimentos e alturas dos elementos construtivos que encerram 
o espaço, mas precisamente do vazio, do espaço encerrado, do 
espaço interior em que os homens andam e vivem” (ZEVI, 2009, 
p. 18). Esta relação do homem com a Arquitetura é tão seminal 
que os elementos arquitetônicos mais emblemáticos transpuseram 
sua forma petrificada e tridimensional para se alojarem em outros 
suportes artísticos. Trata-se da forma pela qual as artes pictórica 
e escultórica homenageiam as estruturas que abrigam os homens 
e suas ideias. 

E, assim, deparamo-nos com a onipresença da ogiva na 
pintura e escultura gótica: na pintura (figura 10), a ogiva encima 
as pessoas ilustres e santas, pois simboliza a dignidade do 
personagem (GARCÍA MARSILLA et al, 2012); na escultura, além 
de dignificar o personagem abaixo dela, emoldura e ornamenta a 
estrutura esculpida (figura 9). Em ambos, um convite ao apreço 
estético.

Figua 9: Mosteiro de Alcobaça. Portugal. Detalhes do sarcófago do rei Pedro I (1320-1367). 
SaraPCNeves, 2007. 
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Figura 10: Personificação da Justiça. Giotto (1266-1337). C. 1305. Itália. Cappella degli 
Scrovegni, Florença. 

Aos arquitetos também foi delegada tal dignidade post 
mortem. No séc. XIII das Cantigas de Santa Maria os mestres de 
obras se tornaram prósperos especialistas (DUBY, 2009, p. 179). 
Acumularam tamanha fortuna que puderam arcar com os gastos 
envolvidos na produção de obras como o túmulo do arquiteto 
francês Hugues Libergier (1229-1263). Na figura 11, sob um arco 
ogival que mostra a importância daquele que se foi, descansa no 
túmulo o corpo do arquiteto.

As incisões feitas pelo escultor no mármore da lápide funerária 
lembram os princípios da arte gótica por meio de seus mais visíveis 
elementos: o “arco em ogiva”, os “lóbulos tripartidos” deste mesmo 
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arco, o “gablete” que o encima e pequenas “esculturas radiantes” que 
ornamentam sua parte superior. Princípios que lembram qual foi o 
ofício do arquiteto: materializou “sonhos de pedra” (MACAULAY, 
1988, p. 7).

Figura 11: lápide do túmulo do arquiteto Hugues Libergier. Catedral de Reims – França. Séc. 
XIII. Museu Rolim.

A representação gótica da lápide se submete aos ditames de 
uma ciência matemática feita para durar. Contudo, submetem-
se ainda mais aos preceitos da religião cristã, pois as figuras que 
encimam cada lado do gablete são anjos. Além disso, acima da 
cabeça do arquiteto, está a rosácea, símbolo da Virgem Maria. E 
não poderia ser diferente, afinal, o gótico é direcionado ao céu, sua 
maior homenageada é a Virgem e Auguste Rodin nos lembra de que 
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“tudo tem uma vida ao mesmo tempo humana e sagrada nessa arte 
milagrosa” (RODIN, 2002, p. 69).

O texto da Cantiga 249 nos mostra o universo bem pago e 
especializado em torno dos mestres na arte de construir: “quando 
a igreja construíram, a que chamam de Manzano, que está perto da 
vila, muitos ‘mestres de planos’ foram ali trabalhar pelo soldo que 
lhes davam, como dão aos que tal obra fazem” [Quand’ a ygreja fazian 
a que chaman d’ Almaçan, que é en cabo da vila, muitos maestres 
de pran yan y lavrar por algo que lles davan, como dan aos que tal 
obra fazen] (AFONSO X. Cantiga 249, 1988, p. 349. Tradução de 
Bárbara Dantas).  O “mestre de planos” era a mente do canteiro de 
obras (DOMÍGUEZ RODRÍGUEZ, 2008-2009, p. 66). 

O arquiteto (“mestre de planos”) ocupava o grau máximo na 
hierarquia dos mestres de obras. Categoria que se subdividia nas 
oficinas onde existiam o mestre e os aprendizes que ali estavam 
para ajudar, aprender e trabalhar porque um ofício era passado de 
geração a geração. Os principais mestres ligados à construção de 
catedrais e castelos eram: mestre-cavouqueiro; mestre-cortador de 
pedras; mestre-encarregado da argamassa, mestre-pedreiro, mestre-
carpinteiro, mestre-vidreiro e o mestre-escultor (MACAULAY, 
1988, p. 13).

O capitel como junção de princípios arquitetônicos 
antigos e medievais

Caminhamos pelo universo do arquiteto representado pelo 
escultor, agora, seguiremos do arco ao capitel.

Se o arco emoldura a iconografia do códice afonsino, o capitel 
é o suporte a partir do qual o arco se eleva. Entre o mundo da 
escultura e o da Arquitetura, o capitel forjou sua participação como 
item, ao mesmo tempo, único e intrigante. Sua função arquitetônica 
e ornamental conquistou mais um suporte: os planificados fólios do 
códice afonsino (CÓMEZ RAMOS, 2008-2009, p. 212). Nas Cantigas 
de Santa Maria, o capitel representa a si mesmo como se estivesse em 
um santuário de verdade. 
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Figura 12: Dictionnaire raisonné de l’architecture française du XIe au XVIe siècle. Viollet-
le-Duc. Capitel. VIOLLET-LE-DUC, 1868, p. 30. Disponível em: https://archive.org/

stream/raisonnedelarchi01viol#page/30/mode/1up/search/30. De cima para baixo: ábaco, 
capitel, fuste e base.

A figura 12 mostra o capitel e outros elementos de uma coluna 
(VIOLLET-LE-DUC, 1854-1868, p. 30). Arquitetonicamente, 
o capitel é fundamental para suportar a sobrecarga de energia 
proveniente do impulso vertical do teto, sua estrutura em forma 
de concha desvia parte do peso superior para as laterais e não 
para o fuste, o que resguarda as colunas e pilares que sustentam a 
cobertura do edifício, seja ele um teto plano ou abobadado, coberto 
com pedras ou telhas:

A coluna sustenta a abóbada, a forma simbólica do cosmos, onde 
Deus habita. E entre estes dois elementos está o capitel, o mediador 
arquitectónico entre o suporte e a carga, em baixo ainda terre, mas 
já direcionado para o cosmos (TOMAN, 2000, p. 256). 

Nos templos construídos na Grécia Antiga, os capitéis 
ajudavam a equilibrar as linhas verticais das colunas com as 
linhas horizontais do “entablamento” formado pela arquitrave, 
friso e cornija. O resultado é um conjunto arquitetônico ritmado, 
regular e de aspecto escultórico (BENDALA, 1991, p. 28). Apesar 

https://archive.org/stream/raisonnedelarchi01viol%23page/30/mode/1up/search/30
https://archive.org/stream/raisonnedelarchi01viol%23page/30/mode/1up/search/30
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de conhecerem as técnicas de abobadamento e de arcatura, os 
gregos, de modo geral, não aderiram aos arcos em suas construções 
(figura 13). Em contraponto, os medievais utilizaram as curvaturas 
arquitetônicas e a ideia do capitel grego como elemento de suporte 
e ornamental.

Figura 13: Templo de Hefesto: Ágora de Atenas – Grécia, c. de 440 a. C. Tommi 
Nikkilä, 2006.

Os capitéis gregos são conhecidos em três estados (ou ordens) 
diferentes: dórico, jônico e coríntio, respectivamente (figura 14) 
Todos estão nas Cantigas de Santa Maria. Vale observarmos que a 
voluta,

é a solução adoptada para acentuar melhor as extremidades do 
pórtico [...] capitel coríntio - última ordem grega a aparecer 
- assenta num elemento decorativo que é a folha de acanto [...] 
Segundo a tradição, o escultor ateniense Calímaco teria concedido 
este capitel floral à vista de um ramo de flores que decorava um 
túmulo em Corinto (STIERLIN, 2009, p. 48-49).
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Figura 14: as ordens de colunas e capitéis gregos. Camilapedia, 2016. 

Na figura 15, o capitel dórico da iluminura da Cantiga 23 
remete à sobriedade, o capitel jônico da Cantiga 55 expressa a beleza 
das formas circulares e os diferentes capitéis coríntios da Cantiga 
37 reportam-nos a uma estética mais volumosa e natural. O gótico 
medieval enaltece a afetividade com a natureza e os iluminadores 
do códice de Afonso X encontraram na Grécia Antiga os motivos 
formais para representar esta afeição. As volutas e as folhas de acanto 
inundam os capitéis góticos como uma memória grega preservada 
nos motivos jônico e coríntio (STIERLIN, 2009, p. 48-49). 

 
Figura 15: Cantigas 23, 55 e 37. Detalhes das iluminuras. Da esquerda para a direita: os 

estilos dórico, jônico e coríntio. Fonte: Arquivo pessoal.

Nesse sentido, a arte grega “rapidamente se ergueu a um alto 
nível de perfeição, a partir do qual ela própria foi capaz de anunciar 
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os elementos da futura excelência para outros estilos” (JONES, 2010, 
p. 89). Se o capitel grego tinha três estéticas artísticas, o capitel 
medieval foi além: tornou-se o suporte para esculturas figurativas 
e historiadas. O capitel figurativo/historiado é o atributo em pedra 
do românico: “Na tensão entre harmonia arquitetônica e elementos 
figurativos desenvolve-se uma configuração plástica extraordinária, 
na qual todos os lados do capitel se relacionam” (TOMAN, 2000, 
p. 274). 

Figura 16: Cantigas 19 e 29. Detalhes das iluminuras. Da direita para a esquerda: capitéis 
com águia e cabeça de leão. Fonte: Arquivo pessoal.

De modo geral, a cultura gótica não aderiu ao capitel 
figurativo, preferiu as volutas jônicas e o emaranhado de folhas 
coríntias, apesar de que, dentre as centenas de iluminuras das 
Cantigas de Santa Maria, encontrei duas que representam capitéis 
com figuras: águias e cabeças de leões, respectivamente, na figura 16. 

Considerações finais
Os capitéis das iluminuras das Cantigas como a exposição de 

uma realidade singular desenvolvida na Espanha medieval, uma 
concepção resultante da relação entre a tradição cristã medieval 
com as heranças greco-romanas. 
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Figura 17: Mosteiro de Silos. Burgos – Espanha, c. 1075. Capitel com seres fantásticos e 
entrelaçados. Antemi, 2005. 

A ideia do capitel figurativo românico nasceu, talvez, da 
necessidade de usar mais um elemento arquitetônico para passar 
as mensagens morais e religiosas associadas à Bíblia e tão caras 
àqueles de então. Só as figuras dos tímpanos e das colunas dos 
portais não bastavam, então, os capitéis ganharam vida. Na figura 
17, figuras do “bestiário medieval” entrelaçam-se em um capitel: 
“seres antropomórficos” ou “zoomórficos” ornamentam a estrutura 
arquitetônica funcional.3 

Figura 18: Igreja de Saint-Lazare de Autun. Autun – França, c. 1120. Capitel representa a 

Fuga para o Egito. Cancre, 2010.

3 Bestiário medieval: compilação com diferentes tipos de animais. É formado por 
descrições textuais e representações imagéticas de animais reais ou fantasiosos. Ver 
exemplo de bestiário inglês em: Walther e Wolf (2005, p. 152-153).
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A figuração historiada (outra vertente de capitéis medievais, 
em grande parte, românicos) foi esculpida nos capitéis dos claustros 
dos mosteiros, quiçá, para entreter os monges que por ali passavam 
em seu cotidiano. Relatos imagéticos retirados da Bíblia, como 
mostra a figura 18 (TOMAN, 1998, p. 274). Mais que ornamentação, 
estas impressões são memórias petrificadas, quimeras esculpidas em 
pedra ou, talvez, lembretes iconográficos das doçuras do Além ou 
dos tormentos do Inferno. 
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Da Ditadura Militar brasileira à Nova 
República:

o conceito de democracia sob disputa 

Brenda Soares Bernardes1

Esta reflexão tem como base uma angústia, que de certa 
forma, tornou-se a motivação para a escrita deste texto. A angústia 
passou por compreender os sentidos do conceito de democracia 
e sua aplicação ao caso brasileiro. Ao longo de 2020, observamos 
o expressivo uso da palavra democracia, pelos mais diversos
indivíduos e coletivos, sobretudo aqueles inscritos na esfera da vida
pública. O presidente da República, os ministros, os parlamentares,
os governadores, os meios de comunicação, dentre eles, a grande
imprensa, as mídias sociais e as campanhas publicitárias,
organizações não-governamentais, intelectuais, formadores de
opinião, etc. Enfim, há diversas personalidades, que contemplam
diferentes concepções políticas. O uso frequente do termo nos
suscitou investigar seus possíveis significados, encontrados em
diferentes tradições, amparados em experiências históricas e nos
estudos da Ciência Política, que é, por excelência, a área dedicada a
pesquisar os fenômenos políticos.

Este trabalho retoma algumas experiências brasileiras, tendo 
como foco a uso do conceito de democracia durante a Ditadura 
Militar (1964-1985) e ao longo da Nova República (1985-2020). A 
partir de bibliografias, de fontes da comunidade de informação da 
Ditadura e de discursos oficiais, observa-se os variados usos e abusos 
do conceito de democracia.2

1 Mestranda em História (UFES). E-mail: Brendabernardez@hotmail.com.
2  A Comunidade de Informação da Ditadura Militar foi formada por um conjunto de 
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Na origem etimológica do termo: Demos = povo + Cracia = 
governo [Governo do Povo]. Na tradição que remonta à Atenas 
clássica, a democracia direta contava com a participação de 
todos os cidadãos: homens, maiores de 18 anos, filhos de pai e 
mãe ateniense. No sistema de democracia direta, os cidadãos 
que compunham o Demos formavam uma assembleia que 
participava ativamente da vida política, do governo da cidade-
Estado [pólis]. A democracia se desenvolveu em Atenas por 
quase dois séculos, entre 508 a.C. e 322 a.C., sendo interrompida 
em duas ocasiões por contrarrevoluções oligárquicas. Apesar de 
inventada por volta de 508 a.C., sob a liderança de Clístenes, a 
palavra democracia foi concebida provavelmente uma geração 
mais tarde. Ademais, cumpre entender que a democracia 
continuou desenvolvendo-se ao longo do tempo (JONES, 1997, 
p. 202-203).3

serviços de vigilância, que tinha como objetivo produzir informações e contrainformações 
sobre assuntos de natureza diversa. Uma de suas funções passava por informar as principais 
autoridades sobre as atividades realizadas por grupos e indivíduos que se opunham ao 
Estado.  Dentre estas autoridades estavam o presidente, os ministros, os governadores, e os 
principais comandos das Forças Armadas. O principal órgão da Comunidade era o Serviço 
Nacional de Informação (SNI), criado ainda em 1964. Com o passar do tempo a produção 
de informações se expandiu e foram concebidos diversos órgãos que funcionaram como 
tentáculos do SNI, que contou com Agências Regionais em 12 capitais de estados (São 
Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Curitiba, Goiânia, Campo Grande, 
Salvador, Recife, Fortaleza, Belém e Manaus). Os serviços da informação das polícias civil 
e militar também eram interligados. Em 1967, por meio do decreto n. 60.940, foram criadas 
as Divisões de Segurança e Informação (DSI) e as Assessorias de Segurança e Informação 
(ASI). As primeiras foram instituídas em todos os ministérios civis e passaram a atuar 
como uma estrutura setorial de informação. As ASI’s eram órgãos setoriais de informação 
instituídas em autarquias, como as universidades, fundações e empresas públicas, a 
exemplo da Eletrobrás, da Petrobrás e dos Correios (ISHAQ; FRANCO; SOUSA, 
2012, p. 61; 132). Os ministérios das Forças Armadas (Exército, Marinha e Aeronáutica) 
contavam com serviços próprios de informação e foram marcados por atividades mistas, 
isto é, realizaram atividades de informação e de segurança, ou repressão. Segundo Carlos 
Fico (2001, p. 81), as operações de segurança foram um eufemismo utilizado para designar 
ações policiais repressivas, a incluir prisões e interrogatórios. O acervo da Comunidade 
de Informação é formado por milhares de documentos. Parte significativa deste material 
foi transferida para o Arquivo Nacional (Brasília e Rio de Janeiro) e para os arquivos 
estaduais. Atualmente, há diversos trabalhos acadêmicos que utilizam tais documentos 
como fontes históricas. Para maiores informações ver: D´ARAÚJO; SOARES; CASTRO, 
1994; FICO, 2001; ISHAQ; FRANCO; SOUSA, 2012; GOMES, 2014; MOTTA, 2014a; 
FAGUNDES, 2019. 

3 Segundo Peter V. Jones (1997, p. 203), os indícios não revelam quem inventou a 
palavra democracia. O termo demokatía, é encontrado nas Histórias de Heródoto e na 
Constituição de Atenas, de Xenofonte, publicações provavelmente da década de 420 a. C. 
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Norberto Bobbio (1998, p. 326) assinala que a partir do 
período moderno, mais do que uma ideologia, a democracia passou 
a ser entendida como um “método ou um conjunto de regras de 
procedimento para a constituição do governo e para a formação 
das decisões políticas”. Desta maneira, a democracia logrou-se 
compatível com doutrinas de diversos conteúdos ideológicos.4 

No mundo contemporâneo, e precisamente no caso brasileiro, 
prevaleceu o formato liberal de democracia. Geralmente, os 
nominados cidadãos ― conceito alargado com o passar do tempo 
e que passou a contemplar mulheres e analfabetos ― votam em 
candidatos dispostos a representá-los nas instâncias de poder. Além 
do direito ao voto, há certos pressupostos do ideal democrático. 
De acordo com Norberto Bobbio, seriam eles: a solução pacífica 
dos conflitos sociais; a eliminação da violência institucional no 
limite do possível; o frequente revezamento da classe política e a 
tolerância (1998, p. 326). 

Robert Dahl (1971, p. 26) tem como pressuposto para classificar 
um regime político como democrático a contínua responsividade 
do governo às preferências dos seus cidadãos, considerados 
politicamente iguais. O autor reserva o termo “democracia” a um 
sistema político que tenha a qualidade de ser quase inteiramente 
responsivo com seus cidadãos. Acredita que tal sistema é um ideal, 
um limite teórico que permite avaliar o grau dos vários sistemas. 
Sustenta que não existe uma democracia em sua perfeita forma, mas 
modelos aproximativos, aos quais, nomeia poliarquias, ou ainda 
quase-poliarquias. Esta mesma ideia aparece em Bobbio (1998, p. 
328) ao afirmar que devemos “ter em conta a possível diferença 
entre a enunciação do conteúdo e o modo como são aplicados”, 
sendo “lícito falar de regimes mais ou menos democráticos”. Ambas 

4 Na concepção liberal da democracia, afirmada por escritores liberais como 
Benjamin Constant, Alexis de Tocqueville e John Stuart Mill, foi se firmando “a ideia de 
que a única forma de democracia compatível com o Estado liberal [seria] a Democracia 
representativa ou parlamentar”, amparada no sufrágio universal e na multiplicação dos 
órgãos representativos. Na concepção socialista de democracia, o ideal democrático 
integrava-se por meio da base popular do Estado. Criticava-se a democracia apenas 
representativa, retomando temas da democracia direta e ainda, argumentava-se que o 
controle do poder a partir de baixo deveria se estender dos órgãos de decisão política aos 
de decisão econômica (BOBBIO, 1998, p. 323-325).
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as abordagens teóricas, apresentadas por Dahl e Bobbio, permitem 
averiguar que este não foi o quadro político encontrado no Brasil 
entre 1964 e 1985.

Os usos da democracia durante a Ditadura Militar 
brasileira (1964-1985)

Há uma série de contradições no caso brasileiro quanto aos 
usos da democracia. O termo foi usado com frequência, no mínimo, 
desde o fim da Ditadura do Estado Novo (1937-1945), comandada 
por Getúlio Vargas. Diferentes partidos, de diversas ideologias, têm 
feito o uso da simpática palavra como forma de ganhar a opinião 
pública, nacional e internacional. O que não é atípico, afinal, como 
lembra Bobbio (1998), a democracia é compatível com diversas 
concepções políticas.  

Durante a Ditadura Militar, a noção de democracia foi no 
mínimo formada por duas interpretações conforme os sujeitos 
políticos a empregavam. Um dos carimbos mais comuns na 
documentação da Comunidade de Informação apresentava a frase: 
“A revolução é irreversível e consolidará a democracia no Brasil”.5 
Isto é, alimentava-se um entendimento de democracia, centrado 
na “revolução de 1964” e, por conseguinte, nas práticas daquele 
governo. O evento originário do golpe, o 31 de março de 1964, foi

[...] considerado um movimento em defesa das instituições 
democráticas, supostamente ameaçadas pela esquerda e por 
Goulart. Assim, no imaginário da ‘Revolução de 1964’, os temas da 
liberdade e da democracia ocupavam lugar importante, opondo 
obstáculos aos que desejavam estabelecer um regime ditatorial 
puro (MOTTA, 2014b, p. 52).

A promessa de restabelecimento da democracia havia sido 
ainda a justificativa original para a tomada do poder em 1964 
(ALVES, 1984, p. 87). A adoção dos atos institucionais, dos atos 
complementares, dos decretos-leis e da Constituição de 1967, depois 
emendada em 1969, foi uma forma de legitimar juridicamente, 

5 Tal carimbo pode ser encontrado em diversos documentos do fundo SNI, 
disponíveis no Arquivo Nacional para consulta. 
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conferindo a si próprio legalidade. De acordo com Danielle Forget 
(1994, p. 95), a referência a ideais democráticos esteve presente no 
discurso brasileiro mesmo durante os períodos mais repressivos. 
Esta mesma linha de análise é desenvolvida por Rodrigo Patto Sá 
Motta (2000) ao situar o uso da expressão “democracia” na campanha 
anticomunista que desembocou no golpe de 1964. Segundo o autor, 
o conceito foi deturpado e utilizado como forma de legitimar o 
discurso anticomunista. Observa-se, portanto, que o recurso ao 
termo democracia foi estratégia de legitimação perante a sociedade, 
mesmo com as práticas na contramão do significado. 

Em meados dos anos 1970, o “clima político” foi reconfigurado e 
a democracia passou a constar entre as principais bandeiras políticas 
das amplas oposições, desde os mais liberais até uma esquerda 
advinda da luta armada. O novo ambiente passou, gradativamente, 
a repudiar as práticas de violência utilizadas como instrumentos 
de luta (ARAÚJO, 2000).6 Frisa-se, que em momentos anteriores, 
muitos grupos à esquerda estabeleciam como referência o caminho 
da revolução, atribuindo-se de práticas violentas, caso necessário. 
Isto é, muitos coletivos desconfiavam da democracia, vendo-a 
com certa cautela, por compreenderam seu comprometimento 
com o liberalismo burguês. Denise Rollemberg (2003, p. 47-48) 
observa, que tanto as esquerdas revolucionárias dos anos 1960 e 
de parte dos anos 1970, quanto o resto da sociedade não tinham a 
democracia como um valor supremo. Para a autora: “As tradições 

6  Uma exceção à via democratizante foi a atuação do Partido Comunista do Brasil (PC 
do B). Denise Rollemberg observa que mesmo no final da década de 1970 membros deste 
partido que viviam no exílio mantinham a perspectiva de que a luta armada continuava 
no país. Assim, desprezaram as campanhas pela anistia, considerando que adotavam uma 
visão derrotista (1999, p. 255-256). Por outro ângulo, Maria Paula Araújo (2000, p. 124-
125) insere parte do PC do B que estava no Brasil no bloco das liberdades democráticas. 
Segundo a autora, havia um grupo que considerava a luta de resistência e a defesa das 
liberdades democráticas como uma proposta de reedição do reformismo, do comunismo 
tradicional brasileiro. Representavam esse grupo a Política Operária (PO) (organização 
derivada da antiga Polop) e o Movimento de Emancipação do Proletariado (MEP).  “ 
[...] Em sua versão universitária, atuando no movimento estudantil, os militantes da PO 
criticavam as campanhas de luta pela anistia, contra as prisões e torturas, levantadas pelas 
outras organizações e propunham o que seria uma variante da luta econômica aplicada à 
realidade universitária: uma luta contra a política educacional do governo – a PEG [...]”. 
Já o MEP procurava uma posição intermediária. Reconheciam a importância de alguns 
direitos democráticos, mas conferiam apenas para os trabalhadores, deixando de fora a 
oposição burguesa (ARAÚJO, 2000, p. 125). 
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e a cultura política não haviam sido gestadas segundo referências 
democráticas”. Apesar de entendemos a coerência desta afirmação, 
concordamos com a consideração feita por Jorge Ferreira (2003, 
p. 336-337) ao argumentar que a construção democrática vivida 
entre 1945 e 1964 foi importante. O autor sublinha que existe uma 
dificuldade na literatura especializada em reconhecer que entre 
1945 e 1964 o Brasil conheceu uma experiência democrática, embora 
houvesse a presença: de uma Constituição soberana, de direitos 
civis, da separação de poderes, da imprensa livre e do voto secreto 
e direto. Procura-se, nas palavras de Ferreira, uma receita prévia de 
democracia, esquecendo-se, no entanto, que esta não nasce pronta, 
mas sim avança no conflito e na luta social.

Em 1974, dez anos após o golpe de 1964, o presidente 
Ernesto Geisel (1974-1979), apresentou o projeto de distensão 
política.  A distensão inicialmente foi planejada como um projeto de 
institucionalização da Ditadura, por meio de medidas liberalizantes. 
Institucionalizar significava criar bases legais para o “regime”. Um 
“regime” concebido em nome da democracia, supostamente ameaçada, 
e que nunca se autonomeou ditatorial. Pelo contrário, preocupava-
se em manter uma fachada democrática, organizada pelas diretrizes 
legais e pela manutenção do poder Legislativo, apesar de todo 
leque de cassações e limitações. Além de fazer uso da força, havia o 
entendimento da necessidade de criar uma base de legitimidade que 
lhe fornecesse sustentação (RIDENTI, 2014, p. 30; FORGET, 1994, p. 
96). 

A legitimidade seria fornecida por uma sensação de 
estabilidade: política e econômica. No aspecto econômico era 
necessário o desenvolvimento do país, a queda da inflação e a 
elevação do Produto Interno Bruto (PIB), principalmente. Com os 
resultados alcançados no período Médici (1969-1974), realizaram-se 
campanhas que exaltaram o desempenho do governo. A legitimidade 
estava no seu sucesso econômico. No âmbito político, foi preciso 
legalizar o sistema vigente. 

Os feitos de legalização foram adotados por toda a Ditadura 
Militar. Nos primeiros dez anos (1964-1974), destaca-se as inúmeras 
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legislações, já citadas acima. Não obstante, enfrentava-se crises 
institucionais que enfraqueciam a base de legitimidade. As crises 
eram ocasionadas justamente pela característica ambígua do Estado, 
ora propondo medidas liberalizantes, ora medidas coercitivas, o que 
criava uma “defasagem entre a linguagem de legitimação através da 
democracia e a realidade da opressão” (ALVES, 1984, p. 28). 

Aproveitando o cenário de distensão e a mudança de “clima 
político”, as oposições se organizaram para retomar a esfera pública. 
É válido destacar que tal retomada foi marcada por resistências e 
receios quanto a possíveis reações do governo. Isto é, não foi um 
processo de todo automático, mas caracterizado por revisões e 
leituras de quais seriam as possíveis estratégias de luta. Deste modo, 
abraçou-se a bandeira da democracia, situando todas as ações 
dentro da legalidade. Compreendemos que o período de finais de 
1974 marca o início do processo de luta pela redemocratização do 
país, na medida que a proposição de uma distensão via medidas 
liberalizantes teria contribuído para o retorno das oposições aos 
espaços públicos.7 Nos primeiros anos de conquista desses espaços, 
sobretudo em 1975 e 1976, houve preocupação de inserir todas as 
ações dentro da legalidade. A partir de 1977, as ruas voltaram a ser 
conquistadas, em um primeiro momento pelos estudantes. Em 1978 
e 1979 há um ponto alto da luta democrática, que irá avançar nos 
anos 1980, com o crescimento das associações de moradores, das 
organizações de operários, do movimento contra a carestia, das 
comunidades eclesiais de base, do movimento estudantil, dos novos 
movimentos sociais e das mobilizações pela anistia, no Brasil e no 
exterior. 

O que nominamos por primeira fase de fato da luta pela 
redemocratização é caracterizada pela emergência dos movimentos 

7 A liberalização proposta no projeto de distensão implicava a “proteção de 
indivíduos e grupos contra o arbítrio do Estado ou de outros grupos”. No nível individual, 
constava os elementos clássicos da tradição liberal. Entre eles: o direito ao habeas corpus; 
a inviolabilidade residencial e da correspondência; o direito à defesa em um tribunal justo 
e imparcial, de acordo com leis pré-estabelecidas e as liberdades de imprensa, expressão, 
petição e associação. Já no âmbito grupal, as medidas garantiam que não haveria punições 
contra dissídios e dissensões coletivas advindas contra as políticas do Estado (D’ARAÚJO; 
SOARES; CASTRO, 1995, p. 13).
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sociais sobretudo em torno da ação política no domínio público, 
como situa Heloisa Greco (2003). É nesse aspecto que consideramos 
as mobilizações pela anistia como uma das expressões centrais 
dessa fase. As ações da campanha pela anistia, entre 1975 e 1979, 
são fundamentais para a luta política que se desenvolveria nos anos 
1980. É uma espécie de aurora democrática, uma claridade visível na 
conjuntura política brasileira, antes do (re) nascer da democracia 
propriamente dita, fato consolidado no pós-1985. 

A lei de anistia, sancionada em agosto de 1979, é o marco cronológico 
que inicia a segunda fase de fato dessa mesma luta. O retorno dos exilados e 
a liberdade concedida a presos políticos seguida de outras medidas efetuadas 
no âmbito do Estado, como o fim do bipartidarismo e a possibilidade de 
criação legal de agremiações, transferiram parte da luta política para as 
novas legendas criadas. O ápice desta segunda fase advém na “Campanha 
das Diretas Já” em 1984, marcada pelo apoio de parte da população à 
emenda constitucional proposta pelo deputado federal Dante de Oliveira, 
que previa eleição direta para presidente da República. Apesar do 
Congresso Nacional não aprovar a emenda, o momento de euforia vivido 
pela população iria adquirir novo tônus durante o processo de confecção da 
Constituição Federal de 1988, marco legal que situa a terceira fase de luta 
pela redemocratização no Brasil. 

A ação dos Movimentos pela Anistia esteve articulada com 
os demais movimentos sociais emergentes no período e acabou por 
aglutinar uma série de demandas em torno da democracia e dos direitos 
humanos. Argumentamos que a ideia de democracia construída pelas 
mobilizações de anistia na década de 1970 foi modulando-se ao 
longo dos anos. Isto é, se inicialmente havia certa desconfiança aos 
usos da democracia, afinal, fora instrumento de discurso do golpe 
de 1964 e da Ditadura, o pós-1975 revelou que o simpático conceito 
se voltava contra as ditaduras e os autoritarismos, não apenas no 
Brasil, mas em diversos países que “experimentavam” cenários de 
exceção, como os casos das ditaduras latino-americanas, congêneres 
à brasileira.8

8 O caso dos Estados Unidos é interessante, pois marca uma virada na política 
externa internacional. Após o fracasso na Guerra do Vietnã, marcada pela intervenção 
desumana dos americanos, o país inaugura uma política explícita de defesa dos direitos 
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A democracia no sentido mais aberto se constituiria com a 
mudança de regime político, levando a Ditadura a seu desfecho. 
Requeriam ainda o fim do bipartidarismo, o fim da censura à 
imprensa, o voto direto para todos os cargos políticos e a liberdade 
de organização e participação política, para listar algumas de suas 
demandas. Exigia-se a passagem de um Estado de exceção para um 
Estado de direito.9 

A primeira metade dos anos 1980 é um período de avanços na 
luta pró-democracia, consolidada a seu modo nos anos 1990 e 2000. 
A seguir selecionamos alguns episódios que marcam os rumos da 
democracia no período conhecido como a Nova República (1985-
2020) e que situa o fim da Ditadura Militar no Brasil. 

A democracia na Nova República (1985-2020)
Há diversos entendimentos sobre quando a democracia 

teria sido definitivamente restabelecida. São variadas referências 

humanos com vista a recuperar sua hegemonia global e restaurar a unidade interna. Nesse 
ambiente de defesa dos direitos humanos há uma compreensão global de um processo de 
democratização em curso, sobretudo em países que não mais aceitavam suas condições de 
opressão (MARTINS, 1978, p. 158-159). 

9 Segundo Alves (1984, p. 211-212), na segunda metade dos anos 1970, a Ordem dos 
Advogados do Brasil (OAB) e juristas de renome estabeleceram a distinção entre o 
“estado de direito”, caracterizado como um sistema regido por legítimas estruturas legais; 
e o “estado de exceção”, construído a partir de estruturas legais ilegítimas. As estruturas 
ilegítimas seriam fundamentadas em decretos impostos sem recurso à influência do 
Congresso Nacional, como os atos institucionais, os atos complementares e os decretos-
leis. De acordo com Norberto Bobbio (2007, p. 18), em um Estado de direito “os poderes 
públicos são regulados por normas gerais (as leis fundamentais ou constitucionais) 
e devem ser exercidos no âmbito das leis que as regulam”. De tal modo, é refletida a 
velha doutrina “da superioridade do governo das leis sobre o governo dos homens”. 
[...] Na doutrina liberal, Estado de direito significa não só subordinação dos poderes 
públicos de qualquer grau às leis gerais do país, limite que é puramente formal, mas 
também subordinação das leis ao limite material do reconhecimento de alguns direitos 
fundamentais considerados constitucionalmente, e, portanto, em concorrentes, mas de 
modo geral a ideia de Estado de direito é a antítese do poder arbitrário, contrapondo-
se ao Estado absoluto. O Estado de direito favorece à previsibilidade, à transparência, à 
generalidade e à imparcialidade, o que confere integridade à implementação do direito. 
“[...] Para aqueles que defendem reformas de mercado, a ideia de um sistema jurídico que 
proporcione previsibilidade e estabilidade é de extrema importância. Para os democratas, 
a generalidade, a imparcialidade e a transparência são essenciais e, para os defensores de 
direitos humanos, a igualdade de tratamento e a integridade das instâncias de aplicação da 
lei são indispensáveis [...]” (VIEIRA, 2017).
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e marcos cronológicos, dentre eles: a eleição do civil Tancredo 
Neves  para a Presidência via colégio eleitoral, em janeiro de 1985;10 
a Constituição Federal, de outubro 1988; e a eleição de Fernando 
Collor de Mello, em novembro de 1989, o primeiro presidente eleito 
pelo voto popular, desde 1960. 

Apesar destas três referências, houve a permanência no 
pós-1985 do chamado “entulho autoritário”. Isto é, apesar do fim 
da Ditadura, muitos integrantes que colaboraram e integraram 
o estado autoritário permaneceram nas instâncias de poder, 
exercendo inclusive cargos de chefia. Há outros dados, por 
exemplo, a resistência das Forças Armadas pela não abertura 
dos arquivos dos serviços de informação (FAGUNDES, 2012; 
HEYMANN, 2014), a resistência pela não revisão da lei de anistia e 
o chamado “perdão aos torturadores” (FICO, 2010) e a manutenção 
de expressões típicas do período de exceção nos meios castrenses, 
como o entendimento do período pela ótica da “revolução” para 
conter o suposto perigo vermelho, representado pelo comunismo 
(MOTTA, 2000).

A reestruturação da democracia brasileira nos pós-1985 é 
marcada, portanto, por encontros e conflitos de referências do 
período autoritário (1964-1985) e do período pré-1964 e a inclusão 
de novas demandas. Dentre essas, destacam-se os esforços pela 
democratização da saúde, da educação e do acesso à informação 
enquanto medidas da responsividade do Estado com os cidadãos, 
retomando o conceito de Robert Dahl (1971). 

A criação do Sistema Único de Saúde (SUS), antes acessível 
para apenas alguns grupos da sociedade, fez avançar a aplicação 
da democracia no país, tornando o acesso universal, integral e 
gratuito à saúde como um dever do Estado.11 

10 Ver: Eleição indireta de 1985 marcou o fim da Ditadura Militar (2010). O SUS foi 
regulamentado pela lei nº. 8080/1990, que completou 30 anos em 2020.

11 Ver: SUS. Disponível em: <https://pensesus.fiocruz.br/sus>. Acesso em: 1º nov. 2020.
 “O sistema público de saúde no Brasil antes de 1988 atendia a quem contribuía 

para a Previdência Social. A saúde era centralizada e de responsabilidade federal, sem 
a participação dos usuários. A população que poderia usar recebia apenas o serviço de 
assistência médico-hospitalar. Antes da implementação do SUS, saúde era vista como 
ausência de doenças. Na época, cerca de 30 milhões de pessoas tinham acesso aos serviços 
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Uma segunda referência de democratização teve como 
marco regulador a Lei de Diretrizes de Base da Educação (LDB), 
n. 9.394/1996. Ao longo dos anos 2000, a legislação passou por 
constantes alterações com vista a democratizar o acesso à educação. 
Democratizar passou a significar acessibilidade, independente de 
condições sociais, sexo, cor e idade. A garantia ao Ensino Médio em 
rede pública passou a ser dever do Estado a partir de 2013 (BRASIL, 
1996), ao passo que a entrada no Ensino Técnico e Superior foi 
ampliada, seja pela criação e ampliação das vagas nos institutos 
federais e universidades, seja pela implementação de políticas 
de acesso, como as cotas para estudantes advindos de escolas 
públicas, para estudantes afrodescendentes e indígenas, excluídos 
historicamente dos serviços públicos do país. Além do acesso, tem-
se discutido nos últimos anos aspectos em torno da permanência, 
isto é, a criação de políticas que assegurem condições básicas para 
que os estudos se realizem, dentre elas: auxílios financeiros para 
a compra de materiais didáticos, o deslocamento dos alunos às 
instituições e a alimentação.  

Finalmente, a democracia avançou ao possibilitar o acesso 
às informações, por intermédio da Lei de Acesso à Informação, 
n. 12. 527/2011. Esta lei, acrescida dos trabalhos realizados pela 
Comissão Nacional da Verdade, representou uma nova fase na luta 
pela abertura dos arquivos sigilosos no Brasil (FAGUNDES, 2012). 
Documentos antes restritos a algumas instâncias do poder vieram a 
público, como o caso do fundo do SNI, produzido pela Comunidade 
de Informação. 

Tais esforços de democratização, seja na saúde, na educação 
ou no campo das informações, permanecem sendo estabelecidos. 
Em outras palavras, apesar das referências legais, há dificuldades 
quanto à universalidade da educação e da saúde, sobretudo em 
relação à oferta e a à qualidade dos serviços. Por seu turno, o acesso 

hospitalares. As pessoas que não tinham carteira assinada dependiam, muitas vezes, da 
caridade e da filantropia”. Ver: <http://conselho.saude.gov.br/ultimas-noticias-cns/1379-
30-anos-da-lei-que-regulamentou-o-sus-cns-segue-em-luta-por-mais-orcamento>. Acesso 
em: 1º nov. 2020.
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às informações ainda é um tema polêmico nos arredores no poder, 
que mobiliza grupos antagônicos.

Os usos do conceito de democracia nos discursos 
públicos em 2020

Atualmente, tem sido inquietante observar o recurso da 
palavra democracia emanado pelos três poderes ― Executivo, 
Legislativo e Judiciário ―. Há no ar um tom de preocupação dos 
dois últimos com os discursos e as práticas adotadas pelo primeiro. 

As duas recentes publicidades do Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE) revelam o seu uso pelo Judiciário. Elas são importantes pela 
amplitude de divulgação na rede aberta de televisão, no rádio e na 
internet e pela recepção positiva na opinião pública. A primeira 
campanha “Se for fake news, não transmita” é protagonizada pelo 
youtuber e biólogo Atila Iamarino, que afirma: “a divulgação de 
boatos e de notícias falsas é letal para a democracia” (FAKE NEWS..., 
2020). A segunda publicidade trata das eleições municipais e tem 
como divulgador o médico Roberto Kalil, que pontua: “a saúde é 
o nosso bem mais precioso, e a democracia vem logo em seguida” 
(VOTE..., 2020). Ambas as propagandas demonstram a preocupação 
do poder Judiciário com a manutenção da democracia, seja no campo 
das informações, que considera a proliferação das notícias falsas, 
seja na organização do processo eleitoral. Esta preocupação sinaliza 
a responsividade com a população, tanto no acesso a informações 
idôneas, quando aos procedimentos de segurança no momento de ir 
às urnas para eleger prefeitos e vereadores, considerando a proteção 
necessária em meio à pandemia do Corona Vírus. 

Esta mesma responsividade com a saúde da população não 
tem sido percebida no poder Executivo. Em um pronunciamento 
em cadeia de rádio e televisão, datado de 24 de março de 2020, 
o presidente da República afirmou: “o que se passa no mundo 
tem mostrado que o grupo de risco é o de pessoas acima de 60 
anos. Então, por que fechar escolas? ” Neste mesmo discurso o 
presidente se contradisse ao explanar: “Devemos sim é ter extrema 
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preocupação em não transmitir o vírus para os outros, em especial 
aos nossos queridos pais e avós” (PRONUNCIAMENTO..., 2020). 
Um simples raciocínio explicou a impossibilidade de abrir escolas, 
considerando o convívio de estudantes com pessoas do grupo de 
risco. Deste modo, quando se aponta para as ações antidemocráticas 
da Presidência, parece que um dos pontos críticos é justamente a 
falta de responsividade com a população do país, também notada 
nas inúmeras aparições públicas do presidente sem máscara, 
incitando aglomerações e próximo à população, contrariando todos 
os protocolos adotados pelas organizações de saúde. 

Há um segundo pronunciamento presidencial que 
gostaríamos de analisar pelo recurso ao conceito de democracia. 
O pronunciamento de 7 de setembro de 2020, em comemoração 
à Independência do Brasil, retoma temas como miscigenação e 
formação étnica do país (PRONUNCIAMENTO..., 2020). Em 
meio a frases proferidas, sublinhamos o argumento anticomunista 
consonante com os ideais do golpe de 1964. Segundo o presidente 
Jair Bolsonaro:

Nos anos 60, quando a sombra do comunismo nos ameaçou, 
milhões de brasileiros, identificados com os anseios nacionais de 
preservação das instituições democráticas, foram às ruas contra 
um país tomado pela radicalização ideológica, greves, desordem 
social e corrupção generalizada. [...]. Vencemos ontem, estamos 
vencendo hoje e venceremos sempre. 

Este trecho é apenas um exemplo da retórica anticomunista 
constante nos discursos do político, na vida pública desde o final 
dos anos 1980. Destaca-se a ação negacionista disposta em seus 
argumentos, dentre elas, o uso indevido do conceito de democracia. 
Isto é, a afirmativa falsificadora ao situar a presença da democracia 
durante a Ditadura. Nesta acepção, a ideia de negacionismo 
também passa por deturpar a realidade, moldando-a conforme a 
conveniência.12 O discurso defende que o período da Ditadura 

12 François Bédarida (1998, p.147) aponta três vícios dos negacionistas. Primeiro, 
a recusa da documentação do período em questão, apontando supostos erros e lacunas, 
além de desqualificar todos os testemunhos, assinalando para a inexatidão de detalhes 
apresentados. Segundo, a presença de denúncias repetitivas e desarticuladas com a 
realidade. E terceiro, o recurso à teoria do complô, isto é, a presença de “uma mentira 
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Militar preservou as instituições democráticas, supostamente 
ameaçadas no período pré-1964.13 Conforme as indicações de Bobbio 
(1998) e Dahl (1971), não há democracia em regimes que ocorrem 
falta de liberdade de expressão e de voto, não oportunizando que 
os cidadãos formulem suas preferências e tenham-nas consideradas 
na conduta do governo, sem discriminação. É oportuno lembrar 
que durante a Ditadura pessoas foram mortas, torturadas, presas e 
exiladas por posicionamentos críticos ao Estado. 

Apesar das ações não democráticas, o discurso do presidente 
no 7 de setembro reiterou o compromisso com a “Constituição e 
com a preservação da soberania, da democracia e da liberdade”, 
valores que o país jamais abrirá mão, afirmou. Por fim, destacou que 
“A independência nos deu a liberdade para decidir nossos destinos e 
a usamos para escolher a democracia. ” Há, portanto, uma confusão 
conceitual. Discursos e práticas se contradizem em meio a elogios 
ao tempo da Ditadura e a preservação da democracia. O paradoxo 
é inerente, não há como elogiar e apreciar um regime autoritário e 
defender a democracia. 

Um outro discurso de tom antidemocrático foi proferido 
pelo ministro do meio ambiente, Ricardo Salles, durante a 
reunião ministerial do dia 22 de abril de 2020. A reunião, que em 
um primeiro momento não viria à público, revelou a natureza de 
algumas discussões. Segundo Salles:14 

Nós temos a possibilidade, no momento em que a atenção da 
imprensa tá voltada quase que exclusivamente pro Covid e daqui 
a pouco pra Amazônia (...) a oportunidade que nós temos, que 

imaginada e construída”. Imagina-se, portanto, um complô que integra milhões de pessoas. 
No caso da narrativa sobre a Ditadura militar, o complô era justamente a ameaça de uma 
revolução comunista, que iria expropriar a propriedade privada e acabar com as igrejas, 
impondo o ateísmo. Deste modo, segundo a narrativa negacionista, o golpe de 1964, ou 
a “revolução de 1964”, como insistem em nomear, teria salvado o Brasil do comunismo 
e da corrupção generalizada, contribuindo, portanto, com a manutenção de um regime 
democrático no país. Para maiores detalhes sobre a postura negacionista do presidente 
Jair Bolsonaro, ver dissertação de Ariel Cherxes Batista (2020) intitulada Uma imersão no 
passado-presente: o revisionismo bolsonarista sobre a ditadura (2011-2019). 

13 Ver tese de Rodrigo Patto Sá Motta (2000), intitulada Em guarda contra o “perigo 
vermelho”: o anticomunismo no Brasil (1917-1964).

14 O trecho proferido por Ricardo Salles está disponível em: < https://www.youtube.
com/watch?v=BWDemNNMbeU>. Acesso em: 2 nov. 2020. 
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a imprensa tá nos dando um pouco de alívio nos outros temas é 
passar as reformas infralegais de desregulamentação, simplificação, 
todas as reformas que o mundo inteiro [tem cobrado]. Ir passando 
a boiada e ir mudando todo o regramento e simplificando normas 

O ministro defendeu que era hora de passar reformas no 
momento em que a atenção da imprensa voltava-se para a pandemia. 
Verifica-se, neste discurso, a ausência de compromisso com o 
princípio da publicidade da administração pública, previsto no 
artigo 37 da Constituição Federal, tendo em vista que publicidade 
implica informar à sociedade “os atos, programas, obras, serviços e 
campanhas dos órgãos públicos” (BRASIL, 1988, art. 37, XXII, § 1º). 

Outro discurso antidemocrático nesta reunião foi 
pronunciado pelo então ministro da educação Abraham Weintraub, 
que declarou: “eu por mim, botava esses vagabundos tudo da cadeia, 
começando no STF”.15 

Assim que a gravação da reunião veio a público, em 26 de maio 
de 2020, figuras de projeção nacional defenderam a democracia e 
as instituições. Destaca-se alguns depoimentos do Judiciário e do 
Legislativo, transmitidos pelo Jornal Nacional, da rede Globo. 
Para o então ministro do STF, Celso de Mello, aposentado 
recentemente: “sem um poder judiciário independente, não haverá 
liberdade nem democracia”. O mesmo tom discursivo foi adotado 
pelos demais ministros, dentre eles Carmen Lúcia, Gilmar Mendes 
e Luís Roberto Barroso. O presidente da Câmara dos Deputados, 
Rodrigo Maia, durante a abertura da sessão virtual do plenário da 
Câmara, afirmou que: “preservar a harmonia e a independência 
entre os poderes significa compreender um pilar fundamental da 
democracia, as únicas armas que nós brasileiros devemos portar” 
(RODRIGO..., 2020). 

Considerações finais

15 Ver: “Por mim colocava esses vagabundos todos na cadeia, começando no STF”, 
diz Weintraub em vídeo. Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/poder/2020/05/
por-mim-colocava-esses-vagabundos-todos-na-cadeia-comecando-no-stf-diz-weintraub-
em-video.shtml>. Acesso em: 3 nov. 2020. 
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Outros exemplos de projeção pública poderiam ser dados, 
os discursos de defesa da democracia são muitos, proferidos 
pelas variadas personalidades. Mesmo quando as ações não são 
democráticas, o conceito de democracia é acionado. Simpática, 
respeitosa, a democracia é agradável aos olhos e aos ouvidos. 

Este trabalhou fez um breve retrospecto dos usos da palavra 
democracia ao longo da história do Brasil, elegendo como foco a 
Ditadura Militar e a Nova República. Argumenta-se que o conceito, 
por diversas ocasiões, tem sido usado do modo equívoco, na 
contramão das possíveis interpretações. Entende-se que a questão 
não é o fato de o conceito ser usado por diferentes espectros políticos, 
o que é concebível conforme lembra Bobbio (1998). Chama-se 
apenas atenção para a coerência. Isto é, ao menos, discursos e a 
práticas devem procurar caminhos seguros de encontro.
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O debate sobre o modelo de concessão 
de canais de radiodifusão, veiculado 

no telejornal “Diário da Constituinte”, 
entre Abril e Maio de 19871

Carla Drielly dos Santos Teixeira2

A TV no Brasil
No Brasil, a televisão foi inaugurada no dia 18 de setembro 

de 1950. Contando com um mercado consumidor incipiente, foi 
utilizada, inicialmente, como objeto de curiosidade tecnológica 
destinada às elites. A partir dos anos 1960, houve a integração da 
chamada “caixa mágica” junto a uma moderna indústria cultural. 
A Rede Globo, fundada em 1965, logo se consolidou como o maior 
e mais bem sucedido projeto de mídia eletrônica da nossa história 
(PALHA, 2008). Contando com o financiamento internacional do 
Grupo “Time Life”, a emissora aderiu aos interesses dos governos 
militares e atuou efetivamente para legitimar as ações do regime. 
Assim, impôs aquele que seria o modelo brasileiro de televisão: 
informar, entreter, pacificar onde há tensões e unir onde há 
desigualdades (BUCCI; KEHL, 2004).

Durante a ditadura militar, o setor de telecomunicações foi 
encarado como um elemento de integração nacional. Para manter 
o Brasil a salvo da subversão interna e externa (o comunismo), 

1  Este trabalho é parte das reflexões da Tese de Doutorado “‘A Constituinte chega a 
você’: o Diário da Constituinte e o debate sobre a comunicação social, 1987-1988”, ainda 
em desenvolvimento junto à linha de Pesquisa História e Culturas Políticas do Programa 
de Pós-Graduação em História da UFMG, com financiamento da CAPES.

2 Doutoranda em História. Universidade Federal de Minas Gerais. E-mail: 
carlaodaradara@gmail.com.
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era preciso contar com um meio de comunicação abrangente, 
onipresente, forte e unificador (BUCCI; KEHL, 2004). A Doutrina 
de Segurança Nacional foi a base que os militares utilizaram para 
investir no desenvolvimento das telecomunicações, culminando 
com o avanço da televisão no campo da comunicação social 
(OLIVEIRA, 2011).

A partir da criação do Conselho Nacional de Telecomunicações 
(CONTEL), criado pelo Decreto 50.666, de 30 de maio de 1961, houve 
o esforço de construir e consolidar normas técnicas para garantir a 
eficiência dos serviços. No ano seguinte, com a criação do Código 
Brasileiro de Telecomunicações (CBT), o serviço de radiodifusão 
(Rádio e Televisão) e a comunicação (Telefonia) passaram a contar 
com regulamentação específica. Sabemos que a criação do CBT 
foi cercada de interesses, notadamente o das empresas privadas de 
telecomunicação. Militares e empresários se uniram para garantir 
a exploração privada do setor, sem interferência da sociedade civil. 
Através da Associação Brasileira das Emissoras de Rádio e Televisão 
(ABERT), criada em 1962, houve uma intensa pressão junto ao 
Congresso Nacional conquistando a façanha de derrubar, em uma 
só noite, 52 vetos do então presidente João Goulart. A consequência 
foi o sepultamento de qualquer mecanismo capaz de coibir eventuais 
abusos no crescimento verticalizado da área (OLIVEIRA, 2011).

Neste cenário, garantido a exploração privada e reafirmando 
a necessidade do lucro, houve um crescimento exponencial da 
publicidade como uma estratégia de alargamento do consumo. 
A disputa por esse mercado foi travada entre os investimentos 
internacionais, notadamente aqueles oriundos dos Estados Unidos, 
e a sociedade política, representada pelos governos estaduais 
e federais, ocupando sempre os primeiros lugares na lista dos 
mais importantes anunciantes, sendo, portanto, os principais 
financiadores, com dinheiro público, da iniciativa privada de 
seletos empresários da mídia. Assim, o Estado tornou-se concessor, 
censor e um dos principais anunciantes e clientes na produção e 
divulgação das propagandas oficiais. As emissoras colocaram-se de 
acordo com o discurso “civilizador e ordeiro” dos governos militares 
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que comandavam o Brasil, sempre buscando defender e legitimar 
os fundamentos capitalistas baseados na liberdade de mercado, na 
defesa da propriedade privada e do produtivismo do trabalho como 
meio de acesso aos produtos e bens simbólicos (PALHA, 2008).

As denúncias de violações dos direitos humanos cometidas 
pelos militares, assim como a permanente perseguição política aos 
seus opositores engrossaram o caldo da redemocratização. A crise 
econômica, provocada pela alta inflação e a crescente desigualdade 
social, gerava miséria e violência, e alimentava a pressão política para 
o retorno dos civis ao poder. Ao final dos anos 1970, as gigantescas 
greves no ABC paulista significaram a reversão do quadro e 
projetaram novas lideranças. A mídia teve um papel fundamental 
no reconhecimento público dessas novas figuras políticas. O fim da 
censura e o afrouxamento das medidas de controle possibilitaram 
a construção de novas personagens no cenário político, oriundas 
do novo sindicalismo, mas também empresários que se colocavam 
frontalmente contra os descaminhos dos governos militares 
(ROCHA, 2013).

A campanha pelas Diretas-Já marcou a reviravolta social e 
também surpreendeu os órgãos de mídia. A TV Globo tentou 
ignorar o que se passava até que a fúria da população se voltou 
contra a emissora que passou a oferecer destaque à campanha 
em sua programação (SCHWARCZ; STARLING, 2015). Após 
a derrota da emenda Dante de Oliveira, que definia o direito da 
população de escolher por via direta o presidente da República, 
houve o processo de legitimação da nova ordem política que se 
construía. A “Nova” República que se desenhava ficou marcada 
pelo imobilismo em diversos setores, principalmente em relação 
às mídias, mas sobretudo acerca do pacto de transição baseado na 
acomodação/conciliação que levou Sarney ao poder, por votação 
indireta e sob a benção de Ulysses Guimarães, então presidente do 
Congresso Nacional e futuro presidente da Assembleia Nacional 
Constituinte.
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  A “transição transada”
O processo de substituição do regime autoritário pelo 

democrático, no Brasil, resultou num longo processo de disputa 
entre os diferentes grupos de poder da sociedade. O vocabulário 
começou com “distensão”, utilizado durante o governo Geisel, passou 
pela “abertura”, dando a entender uma ação benemérita, detentora 
e tutelar do Estado, empregada durante o governo Figueiredo, até 
chegar à “transição” que significa, essencialmente, um processo de 
mudança sem rupturas, a marca do governo Sarney – ele próprio 
transitou e num salto mortal saiu do partido dos militares para a 
presidência da República, representando os civis.

O discurso dominante era de que a sociedade passava por uma 
mudança do autoritarismo para a democracia. Essa retórica buscava 
dar outro sentido ao processo de transição instalado após a ascensão 
dos civis ao poder, que significou uma ampla e paulatina cooptação 
de tudo o que estava acontecendo na sociedade de maneira a evitar a 
ruptura. Assim, os movimentos políticos e sociais foram integrados 
na ação governamental, sem rompê-la. E isso pode ser conferido a 
partir da participação de autoridades federais. Em 1985, após o início 
do governo Sarney, das quase 5 mil pessoas relacionadas, apenas 15% 
não estavam presentes no governo Figueiredo, o que nos oferece 
uma medida das mudanças (não) praticadas no país (SADER, 1986).

Os movimentos populares, em especial as grandes greves que 
ocorreram no final dos anos 1970, foram muito importantes para 
esvaziar a legitimidade do governo e transbordar o afrouxamento 
desejado pela iniciativa militar para devolver o poder aos civis. Esse 
jogo de forças acabou jogando o protagonismo político no colo 
da equipe chefiada por “Tancredo-Sarney”. Apesar do destacado 
desempenho político exercido por aqueles movimentos populares 
presentes no processo de constituição da Nova República, é certo 
que eles não tiveram força suficiente para alterar o esquema de poder 
(SADER, 1986), mas foram fundamentais para formar quadros 
políticos com ampla popularidade e ter importante influência na 
correlação de forças em disputa.
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Ao contrário de outros países da América Latina, o regime 
autoritário que se instalou no Brasil após 1964, formou-se a partir 
de atributos institucionais que exigiram que a redemocratização 
e o retorno dos civis ao poder se desse através de um processo 
constituinte. O Congresso Nacional permaneceu aberto durante boa 
parte da ditadura (1964-85), servindo como trincheira de resistência 
parlamentar, mas também aos desígnios do autoritarismo. Tal 
atuação dúbia resultou num processo de corrosão da autoridade 
política e moral do parlamento, o que tornou necessário uma 
legitimação jurídica para sua atuação. Assim, construir uma 
nova Constituição, realizada pelo próprio Congresso, foi uma 
maneira de recuperar importância política e legitimidade jurídica 
(BENEVIDES; COMPARATO, 1986).

A plataforma de diversas oposições demandava por uma 
Constituinte desde os anos 1960. O Movimento Democrático 
Brasileiro (MDB) e o Partido Comunista Brasileiro (PCB) 
defenderam esta proposta. Na década de 1970, ela também foi 
incorporada por organizações de esquerda, incluindo os recém 
surgidos pós-1979, como o Partido dos Trabalhadores (PT) e o 
Partido Democrático Trabalhista (PDT). Ao fim e ao cabo, após 
a derrota da campanha pelas Diretas-Já, ficou acordado pelos 
políticos reunidos na chamada “Aliança Democrática”, liderados 
por Tancredo Neves e José Sarney, que convocariam a Assembleia 
Constituinte se fossem eleitos (REIS, 2018).

Após assumir o poder, o governo Sarney, apoiado por setores 
conservadores, utilizou os precedentes de 1891 e 1945, ocasiões em 
que os congressistas eleitos desempenharam a dupla função de 
elaborar a nova Constituição e desempenhar as tarefas legislativas, 
para impor, novamente, este método à ANC de 1987-88. Ademais, 
é certo que este modelo estava de acordo com o esquema de 
“distensão”, “abertura” e “transição” que se pretendia “lenta, gradual 
e segura”, passível de toda sorte de negociação e acomodação que se 
praticava desde o início do governo Geisel (REIS, 2018).
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Uma emenda3 à constituição de 1967, então em vigor, foi 
aprovada. Ficou definido que seria uma Constituinte Congressual. 
Os congressistas, eleitos no pleito de 1986, possuíam a dupla 
responsabilidade: realizar as atividades legislativas ordinárias 
e construir o novo texto constitucional, de forma paralela e 
concomitante. Composta por senadores4 e deputados federais, a 
ANC era declarada livre e soberana, sem qualquer restrição, mesmo 
a de rever a República e a Federação (ROCHA, 2013). Ou seja, a 
manobra política travestiu a proposta de reconstitucionalização 
do país, transformando-a em emenda à constituição (BENEVIDES; 
COMPARATO, 1986).

As eleições de 1986 confirmaram a força do então PMDB e a 
hegemonia da Aliança Democrática:

De um total de 489 cadeiras, os dois partidos elegeram 378 deputados 
(PMDB 260 e PFL 118), ou seja, 77,29% dos escolhidos. Ao lado 
deles, surgiram 4 partidos de força mediana: PDS (33 deputados); 
PDT (24); PTB (17) e PT (16). E ainda 5 partidos nanicos: PL (6); 
PDC (5); PC do B (4); PSB (3) e PCB (3). Adicionaram-se ainda, 
para compor o Congresso Constituinte, 72 senadores: 49 eleitos 
em 1986 e mais 23, eleitos em 19825,14 quase todos do PMDB ou do 
PFL (REIS, 2018, p. 5).

Como mostra a passagem acima, o congresso parecia estar 
definido: seus quadros conservadores aprovariam a Constituição de 
acordo com os interesses das forças conservadoras. No entanto, os 
congressistas contavam com contradições internas que não podem 
ser explicadas por simples números eleitorais, e o resultado final da 
Constituinte evidenciou isso.

A instalação da ANC, em 1987, foi um marco na luta pela 
democracia e os direitos, no Brasil. Ao tratar da regulação social, 
houve a expressão de um projeto visando a construção de um 

3  Emenda Constituicional nº 26, de 27/11/1985. Disponível para acesso em: <<http://
www.planalto.gov.br/ccivIl_03/Constituicao/Emendas/Emc_anterior1988/emc26-85.
htm>>. Acessado em: 26/11/2018.

4  Senadores eleitos no pleito de 1982 também fizeram parte do corpo de constituintes.
5  Era mais uma das incongruências deste Congresso constituinte – senadores eleitos 

em 1982, sem nenhum mandato para elaborar a Constituição, participariam, em pé 
de igualdade, com os congressistas eleitos para elaborar a nova Constituição. Cf. L.M. 
Rodrigues (1987).
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“estado de bem-estar social”, todavia, a regulação dos artigos acerca 
da comunicação social expressa uma postura “não intervencionista”, 
fruto de pressões dos proprietários dos meios de comunicação e de 
setores que se colocaram contra o período de censura dos órgãos de 
repressão da Ditadura (VOGEL, 2013, p. 3).

Os trabalhos da ANC foram organizados em oito Comissões 
Temáticas, correspondentes aos títulos da futura Constituição. 
Estas, por sua vez, se dividiam em 24 subcomissões, três para cada 
Comissão Temática. Os resultados dos trabalhos dessas Comissões 
e Subcomissões deveriam ser submetidos para a Comissão de 
Sistematização, responsável por preparar o projeto que seria levado 
à discussão no plenário, ponto a ponto, em dois turnos (Diário da 
Constituinte, 09 abr. 1987).

Em abril de 1987 foi lançado o telejornal “Diário da 
Constituinte” (DC). Destinado à veiculação na TV, cada edição 
tinha a duração de cinco minutos. Transmitido duas vezes6 ao dia, de 
segunda a sexta-feira, foi financiado pelo Congresso Constituinte. 
Tratou-se da primeira experiência de telejornal sobre o legislativo 
na TV aberta. Mostrava os bastidores, notícias e entrevistas sobre 
os temas discutidos no Congresso Constituinte. (BARROS; et all, 
2007). A estreia do DC gozou de grande prestígio junto ao público 
e movimentou o interesse de figuras políticas em torno de sua 
realização.

Entre votos e concessões
Apesar dos trabalhos da ANC ocorrerem desde fevereiro de 

1987, a veiculação do DC se deu apenas em abril, quando do início 
dos trabalhos das comissões e subcomissões. A edição do programa 
e a geração das imagens para TV foram feitas pela Radiobrás. Ao 
lado de vinte funcionários da empresa pública também trabalhavam 
outras setenta pessoas das assessorias de Relações Públicas e 

6  Entre 12H e 14H; entre 19H e 22H, na televisão. As estações de rádio deveriam 
veicular seu programa entre 7H e 9H; entre 12H e 14H. Por sua vez, entre 19H e 20H era 
transmitido “A Voz da Constituinte”, integrando o programa governamental, “A voz do 
Brasil” (Folha de São Paulo, 09 abr. 1987).
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Comunicação da Câmara e do Senado. A Empresa Brasileira de 
Notícias ficou encarregada de transmitir os programas pelo rádio 
(Folha de São Paulo, 09 abr. 1987).

A veiculação do telejornal contou com a resistência inicial da 
ABERT, que considerava “antidemocrática” a decisão do governo 
que obrigava as emissoras a transmitirem o DC. Ao contrário do que 
aconteceu durante as eleições de 1986, as empresas de comunicação 
não tinham o direito de descontar os custos de transmissão do 
Imposto de Renda7.

Nas primeiras edições, nota-se maior apelo auditivo, em 
prejuízo do recurso visual. Vinhetas musicais marcam a mudança 
de um assunto para o outro. Na TV, era exibida uma tela azul com 
a logo do programa (uma representação do prédio do Congresso 
Nacional sobre o mapa do Brasil) e algum texto escrito remetendo 
à fala do narrador. O programa não possuía um narrador fixo, 
variando entre vozes masculinas e femininas no decorrer das 
edições. O ritmo da narração inicialmente era acelerado, de modo 
a transmitir o máximo de informações no menor espaço de tempo. 
Ademais, a intervenção dos parlamentares no programa não eram 
acompanhadas de legendas que indicavam seus nomes, partidos 
e regiões de origem, tornando difícil suas identificações junto ao 
telespectador.

Pode-se tomar emprestado o termo cunhado por Williams 
(2016) que definiu o modelo televisivo norte americano como “radio-
visual”, ou seja, é adicionada à técnica radiofônica o recurso de 
imagem sem que se considere a especificidade da televisão enquanto 
possibilidade de estética visual. As entrevistas com populares são 
realizadas por uma repórter que nunca aparece no enquadramento 
da imagem. Enquanto nos telejornais os repórteres e entrevistadores 
têm função de estabelecer a credibilidade e familiaridade junto ao 
público, o DC dedicava esta função aos parlamentares, especialmente 
ao presidente da ANC, Ulysses Guimarães.

7  Durante as eleições de 1986, as emissoras de rádio e TV foram beneficiadas por 
um decreto presidencial que autorizava o desconto do Imposto de Renda das perdas 
decorrentes da veiculação do horário eleitoral gratuito (Folha de São Paulo, 18 abr. 1987).
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As edições contavam com manifestações de congressistas que 
explicavam ao público os trabalhos realizados pelas comissões e 
subcomissões, fazendo uso de um vocabulário técnico e sofisticado, 
muitas vezes inacessível à maioria das pessoas.

O sétimo programa é dedicado aos trabalhos da Comissão 
da Família, de Educação, Cultura, Esporte, Comunicação, Ciência 
e Tecnologia, dividida em três subcomissões. Destacaremos aqui a 
Subcomissão de Ciência e Tecnologia e da Comunicação, responsável 
por definir questões relacionados ao tema da comunicação social. O 
fato de integrar esta subcomissão demonstra que a comunicação 
era vista mais como uma questão tecnológica do que de cultura e 
educação.

O debate trazido pelo DC apontou como polêmica a discussão 
que definiria os termos para concessão de canais de rádio e TV, 
expondo a divergência entre a ABERT e a FENAJ8. Tomaram parte 
na telinha um representante de cada grupo, expondo suas propostas 
e anseios junto ao texto constitucional. A proposta da FENAJ girava 
em torno da criação de um Conselho Nacional de Comunicação 
Social composto por representantes da sociedade civil, jornalistas, 
técnicos e empresários. O Conselho seria responsável pela outorga, 
renovação e revogação das autorizações para o funcionamento de 
emissoras de Rádio e TV. Por sua vez, a ABERT buscava manter o 
modelo estabelecido, centralizado no Poder Executivo (Diário da 
Constituinte, 13 abr. 1987).

Durante os trabalhos desta subcomissão toda a disputa se 
estabeleceu em torno do Conselho. A proposta feita por Emenda 
Popular (EP) foi subscrita por outras 32.379 entidades, parlamentares 
e cidadãos. Previa que os veículos de comunicação, inclusive os meios 
impressos, poderiam ser explorados por fundações ou sociedades 
sem fins lucrativos. Ou seja, abria a possibilidade de exclusão da 
exploração privada comercial dos meios de comunicação, o que 
era absolutamente contrário aos interesses da ABERT. O primeiro 

8  Federação Nacional dos Jornalistas. Fundada em 1946, coordenou a oposição à 
“Bancada da Mídia” durante a ANC 1987/1988. Em 1991, criou o Fórum Nacional pela 
Democratização da Comunicação (FNDC).
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anteprojeto apresentado pela relatora da subcomissão, Cristina 
Tavares (PMDB/PE), trazia muitos pontos da EP, além de indicar 
uma maior participação do Congresso Nacional no processo de 
concessão (LIMA, 2013).

O DC deu amplo destaque ao relatório apresentado por 
Cristina Tavares, principalmente ao tema do Conselho de 
Comunicação, formado por integrantes da sociedade civil e que 
prometia colocar fim à concentração das mídias, e aos Conselhos 
Editoriais, novo mecanismo que permitia a participação de jornalistas 
nos nas decisões ditoriais das empresas de jornais e revistas. O DC 
caracterizou a iniciativa como inovadora e democrática, e abriu 
espaços de fala para diversos constituintes comentarem as propostas 
(Diário da Constituinte, 13 maio 1987). O relatório trouxe a ideia 
da informação como direito e a telecomunicação como questão 
de segurança nacional que não poderia estar à mercê de interesses 
escusos à nação.

Para os grupos à direita, o relatório foi considerado 
“esquerdizante”, “estatizante”, “progressista demais”. Começou 
uma intensa atividade para saírem vencedores na discussão que se 
desenrolaria nas três semanas seguintes e resultaria no relatório final 
da subcomissão. A Bancada da Mídia, formada por parlamentares 
ligados às empresas de telecomunicação, contava na presidência o 
constituinte Arolde de Oliveira (PDS), também proprietário de 
empresa de comunicação, que atuou e conduziu as votações para 
favorecer os grupos da mídia durante os trabalhos da subcomissão.

Muitos dos constituintes que eram favoráveis aos Conselhos 
denunciaram a interferência do Governo Federal junto à 
subcomissão, na figura de Antônio Carlos Magalhães, constrangendo 
parlamentares a votar de acordo com os interesses da situação. 
Enquanto a relatora mencionava sobre as ações fisiológicas do 
governo Sarney, Arolde de Oliveira cortou seu microfone e não 
permitiu que concluísse a fala. Houve também a menção à presença 
de policiais que estavam na porta do Congresso para constranger 
parlamentares, indicando que dois parlamentares do PMDB foram 
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pressionados pelo poder Executivo9. Nas reuniões que definiram 
o relatório, as divergências se avolumaram e a proposta final foi 
aprovada em seção tumultuada, sem a presença de 21 parlamentares, 
incluindo a relatora que se retirou em protesto por considerar “uma 
farsa” a condução do presidente da subcomissão10.

O DC ofereceu espaço em suas edições para tratar sobre a 
confusão instalada na Subcomissão de Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação. Após deixar ter abandonado a seção, a relatora 
Cristina Tavares foi destituída pelo presidente Arolde de Oliveira, 
que nomeou para a função de relator da subcomissão o constituinte 
José Carlos Martinez (PDS), dono de mídias e ex-partidário de 
Paulo Maluf, no Paraná. O DC transmitiu a fala da relatora, que 
apontou a ação de “grupos ilegítimos que estão tomando de assalto 
a Assembleia Nacional Constituinte” (Diário da Constituinte, 27 
maio 1987), mas sem mencionar qualquer interesse ou atuação do 
Governo Federal para conduzir as votações naquela subcomissão e 
indicando que haveria uma resolução para o problema nas discussões 
que seriam travadas na Comissão de Sistematização.

Considerações finais
A ANC tratou de muitos temas relevantes que gerou 

acirradas disputas no Congresso. Sem dúvida, a comunicação 
social está entre os mais importantes não só por sua relação com 
a segurança nacional e seu poder integrador, mas por se tratar 
de assunto pessoal para muitos parlamentares que, assim como o 
próprio presidente da República, detinham concessão de canais de 
radiodifusão. As divergências instaladas no interior da Subcomissão 
de Ciência e Tecnologia e da Comunicação pode ser dividida entre 
o modelo comercial de exploração, de um lado, e o modelo sem 
fins lucrativos, de outro. O primeiro, contando com um poderoso 

9  17ª Reunião Extraordinária, iniciada dia 21 e concluída dia 22 de maio de 
1987. Disponível para acesso em:<< http://www.senado.leg.br/publicacoes/anais/
constituinte/8b_Sub._Ciencia_E_Tecnologia_E_Da.pdf>>. Acesso em: 11/11/2020.

10  17ª Reunião Extraordinária, iniciada dia 21 e concluída dia 22 de maio de 
1987. Disponível para acesso em:<< http://www.senado.leg.br/publicacoes/anais/
constituinte/8b_Sub._Ciencia_E_Tecnologia_E_Da.pdf>>. Acesso em: 11/11/2020.
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lobby, o segundo, com a ação de uma sociedade civil que buscava se 
organizar enquanto democrática e republicana.

O DC ofereceu significativo espaço em suas edições para o 
assunto da comunicação social, em específico, registrando toda 
a divergência instalada ao final dos trabalhos da Subcomissão. 
Certamente não mencionou sobre a influência do governo junto 
aos parlamentares, e seu potencial para definir votações que se 
pretendiam “soberanas e livres”, para preservar a imagem da ANC e 
não alimentar as teorias conspiratórias que buscavam deslegitimar 
os trabalhos ali realizados. Ao não fazê-lo, silenciou diante do 
fisiologismo político que dominou o governo Sarney e foi implacável 
durante os trabalhos da ANC, resultando no elevado número de 
concessões oferecidas quando das votações em plenário sobre os 
temas de interesse do governo, como o quinto ano de mandato 
presidencial e a manutenção do sistema presidencialista.
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A lama, mais uma vez:
narrativas de aprendizado entre os crimes de 

Mariana e Brumadinho1

Clarisse Souza Barboza2

Esta comunicação foi feita entre dois aniversários que não 
são passíveis de comemoração: o de quatro anos do rompimento 
da barragem de Fundão, de propriedade da Samarco Mineração 
S.A., ocorrido em 5 de novembro de 2015, no município mineiro de
Mariana; e de dois anos do rompimento da barragem I do Córrego
do Feijão, pertencente à mineradora Vale, em 25 de janeiro de 2019,
no município de Brumadinho, também em Minas Gerais.

É importante lembrar que a Samarco tem como acionistas a 
mineradora australiana BHP Billiton e a própria Vale, e considerar 
que dois desastres ambientais de mesmo tipo ocorridos com 
pouco mais de três anos de intervalo e envolvendo duas empresas 
diretamente relacionadas seja uma coincidência talvez seja muito 
raso. Nesse sentido, este texto procura organizar a narrativa dada 
pelos principais jornais capixabas acerca dos dois desastres, com 
o objetivo de comprovar a hipótese de que diferentes atores da
sociedade civil procuraram evitar uma discussão pública sobre a
alteração das regras de segurança de barragens e o fomento da
exportação de commodities como atividade econômica essencial
para o Brasil.

1 Comunicação derivada de pesquisa de Iniciação Científica financiada pela Ufes 
e orientada pelo Prof. Dr. André Ricardo Valle Vasco Pereira, desenvolvida no âmbito 
da pesquisa “A Samarco, o Estado e a Sociedade diante do desastre da Barragem de 
Fundão (MG)”, financiada pela Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito 
Santo (Fapes) e coordenada pela Prof.ª Dr.ª Marta Zorzal e Silva.

2 Licenciada em História e Mestranda em Ciências Sociais pela Universidade Federal 
do Espírito Santo. E-mail: clarissesouza.b@gmail.com.
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A organização e análise das notícias, publicadas de novembro 
de 2015 a agosto de 2019, não só comprovou esta hipótese, mas também 
trouxe à tona narrativas de aprendizado por parte de movimentos 
sociais que lutam pelos direitos de reparação aos atingidos pelos 
desastres, assim como narrativas de não-aprendizado por parte dos 
acionistas da Vale e do poder público.

As bases dos crimes ambientais
Os rompimentos de Mariana e em Brumadinho devem ser 

caracterizados não só como desastres, mas como crimes ambientais3. 
Ou seja, os rompimentos foram resultado de um conjunto de fatores 
que estimularam o aumento de produtividade do setor da mineração 
sem os mecanismos necessários, a partir uma política de proteção 
ao meio ambiente afinada com o conceito de desenvolvimento 
sustentável, que pudessem diminuir drasticamente os impactos 
ambientais e reduzir ao máximo a possibilidade de eventos que 
provocassem grandes impactos, como o caso de um rompimento de 
barragem.

Na primeira década século XXI houve um aumento no 
preço de commodities como o minério de ferro no mercado 
internacional, puxado por um aquecimento geral da economia 
mundial, em especial a chinesa. Com isso, empresas como a Vale e 
a Samarco ampliaram suas estruturas produtivas com o propósito 
de aumentar as exportações de minério e seus derivados, como as 
pelotas de minério. Essas expansões foram apoiadas pelo governo 
federal, alinhado com um projeto neodesenvolvimentista, assim 
como por governos estaduais, aqui especificamente os de Minas 
Gerais e do Espírito Santo.

Os órgãos de proteção ambiental, como o Instituto Brasileiro 
do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) 
e o Instituto Estadual do Meio Ambiente (IEMA), no Espírito 
Santo, se mostraram, no mínimo, despreparados para lidar com os 
procedimentos necessários à aprovação dos projetos de expansão, 

3  É assim que os autores de vários capítulos do livro Desastre no Vale do Rio Doce 
(MILANEZ; LOSEKANN, 2016) tratam o caso de Mariana.
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principalmente diante de sua complexidade e da necessidade de 
garantir medidas que pudessem prever e prevenir desastres e os 
consequentes impactos ambientais. A partir de 2014, contudo, 
as condições deixaram de ser favoráveis à expansão ampliada 
dos sistemas produtivos, de forma que a exaustão dos recursos 
disponíveis foi a principal estratégia das empresas do setor de 
mineração para manter os lucros e pagamento de dividendos aos 
acionistas.

Base teórica
O marco teórico que orienta este trabalho é derivado da obra 

de Jürgen Habermas (1987). Este autor trabalha com o conceito de 
Sistema (EDWARDS, 2004), ou seja, uma aliança entre Estado e 
Empresas. Este conceito remete às várias entidades do setor público, 
tanto federal quanto estadual, e suas conexões com as empresas, que 
constituem uma Rede de Produção Global (RPG)4 da mineração.

Esta aliança procura promover a Colonização do Mundo da Vida, 
ou seja, submeter a compreensão das pessoas a uma hierarquia de 
valores que coloca a atividade econômica e seus supostos benefícios 
como prioridade, de forma que a proteção ao meio ambiente e as 
ações com vistas e evitar a exposição ao risco, que possam levar a 
graves eventos destrutivos. Na prática, este conceito é visível após 
os crimes ambientais, com o destaque dado pela imprensa e atores 
envolvidos na RPG à perda dos postos de trabalho, os impactos 
da mineração nas economias locais, e a suposta necessidade de um 
retorno da produção diante de perdas econômicas, tidas como mais 
relevantes que os impactos ambientais.

Há ainda a Mercantilização, que é a medida de todos os aspectos 
da realidade pela lógica de uma avaliação monetária. Na medida 
em que se avalia quanto pescadores deixam de ganhar, quanto vale 

4  As Redes de Produção Global (HENDERSON et al., 2011) da mineração constituem 
um dos tipos de ações que amplificam riscos de vários tipos, desde os ilimitados (poluição) 
como os mais recortados (rompimento de barragens). E, como observa o autor, mobilizam 
instrumentos de poder em seu benefício, ou seja, na “administração” dos eventos de forma 
concentrada em atores que se apresentam como autoridades competentes para tanto.
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uma vida perdida para uma família, e que o Sistema se disponha a 
fazer a reparação em dinheiro (como no caso da Fundação Renova 
ou da Vale), o que se está confirmando é justamente a hipótese 
geral de que a mercantilização é um dos processos de colonização 
do mundo da vida. Se o impacto negativo é reparado por meio de 
dinheiro, o problema está resolvido e se torna possível retomar 
a prioridade mais relevante, que é a restauração da atividade 
econômica. 

Habermas também nos fala da Juridificação, ou do tratamento 
dos conflitos por meio de regras legais e processuais com o fito 
de colonizar o mundo da vida. De forma mais específica, trata-se 
do uso dos Termos de Ajuste de Conduta (TACs) com base no 
argumento de que os processos na Justiça seriam muito lentos e os 
acordos feitos entre as partes permitiria uma solução mais rápida 
e uma melhor reparação dos danos, mais uma vez introduzindo a 
mercantilização. É importante notar que a juridificação, neste caso, 
funciona com uma aparência de consulta à sociedade no geral e 
aos atingidos em particular, que supostamente se colocariam em 
condições de igualdade com relação ao Sistema (Estado e Empresas). 
Mais ainda, é incorreto dizer que os TACs são mais rápidos que a 
Justiça comum, pois há variadas formas de fuga e protelação no que 
se refere a imposições legais, compensações, pagamentos de multas 
e controles, que acabam sendo transferidos para as Empresas, dado 
que o Estado não se habilita a fazer os controles ele mesmo. Quando 
as Empresas ficam com tais responsabilidades, contratam outras 
Empresas, como no caso da elaboração de Estudos de Impacto 
Ambiental. A relação entre elas é a da Mercantilização, da compra 
de um produto por um consumidor. Isto surge na relação da Vale 
com a empresa de engenharia alemã Tüv Süd, por exemplo, que 
certificou a segurança da barragem em Brumadinho.

Ao final desta comunicação será feita uma análise do 
discurso do jornal A Gazeta, ele próprio considerado um ator, 
dado o seu alcance na sociedade capixaba e a especificidade das 
narrativas presentes em suas reportagens. O procedimento de 
análise do discurso não é apenas a descrição de um acontecimento: 
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é uma explicação acerca da interpretação e certos atores em um 
determinado momento histórico. A análise de discurso deve ser feita 
através da utilização da maior quantidade de fontes possível (neste 
caso, diversas edições de jornais), se atentando às coincidências e 
contradições nos relatos para a elaboração de hipóteses (PEREIRA, 
2015).

Mapeamento de notícias

O mapeamento das narrativas, por sua vez, foi realizado 
a partir de veículos de imprensa do Espírito Santo – os jornais 
impressos A Gazeta e A Tribuna e os jornais online Folha Vitória e 
Século Diário. Elencadas as notícias relevantes, foi utilizado o 
método de Análise do Discurso, a partir das narrativas de atores 
da sociedade civil como os Ministérios Públicos, movimentos 
sociais sindical e ambiental e agências estatais de regulação do meio 
ambiente (IBAMA, IEMA, etc.).

O primeiro aspecto a ser considerado na leitura dos jor-
nais é a reflexão feita sobre as causas do rompimento da barra-
gem de Fundão, que se restringe ao seu modo de construção e à 
possível falta de manutenção (BARRAGEM, 2015). Este foco na 
estrutura em si, no lugar de pensar nos complexos minerários 
da Samarco e, mais tarde, da Vale como um todo, restringe a 
discussão a ser posta na sociedade acerca das atividades consi-
deradas essenciais para o dito “desenvolvimento econômico”.

De todos os jornais analisados, somente o Século Diário pro-
move uma reflexão acerca modelo de desenvolvimento econômico 
baseado na exportação de commodities praticado em nível estadual 
e nacional: “A política desenvolvimentista aplicada no Espírito 
Santo há mais de uma década, que faz dessas empresas parcei-
ras de primeira-hora do governo, nunca apertou o cerco para que 
esses empreendimentos se adequassem” (OLIVEIRA, 2015). Este 
trecho ainda aponta para o papel do poder público de criar leis e 
fiscalizar o cumprimento delas, algo que não ocorreu.
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Da mesma forma, o Século Diário foi o veículo de imprensa 
em que mais se identificaram críticas às medidas de reparação 
realizadas pela Fundação Renova5, dando voz para entidades como 
o Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB) e associações de 
pescadores e moradores. Nos demais jornais, os atingidos na bacia 
do Rio Doce eram procurados somente por volta do aniversário do 
desastre-crime, na primeira semana do mês de novembro de cada 
ano, com exceção das ocasiões em que a barragem do Rio Pequeno, 
construída em Linhares (ES) pela Renova para impedir que a lama 
de rejeitos atingisse a Lagoa Juparanã, precisou de manutenção por 
estar causando alagamentos nos bairros próximos (ALVES, 2018).

O processo de mercantilização descrito por Habermas se 
fez presente no foco de órgãos públicos na aplicação de multas 
(ESTADO, 2015) e nas medidas de reparação centradas no pagamento 
de indenizações pela Fundação Renova (ALVES, 2017), criada após 
acordo firmado em 30 de junho de 2016. Na ocasião, foram previstos 
investimentos de R$ 20 bilhões ao longo de 15 anos (FIGUEIREDO, 
2016). Dessa maneira, não só se identifica a continuidade da 
transferência de responsabilidade do poder público para empresas, 
pois uma entidade controlada pela Samarco seria responsável por 
avaliar e reparar os impactos causados por ela mesma, mas também 
a precificação da vida a partir de um valor fixo.

O processo de Colonização do Mundo da Vida ficou visível 
nos apelos da Prefeitura de Anchieta, que aponta os impactos 
da paralisação das atividades da Samarco para o município, 
principalmente o desemprego (SAMORA, 2015) e diminuição 
na arrecadação de impostos (MINERADORA, 2015), ignorando 
impactos ambientais de longo prazo causados pelo funcionamento 
da empresa, como a poluição da lagoa Mãe-Bá, com o despejo de 
rejeitos, e do ar, com a emissão de poluentes (MEDEIROS, 2015).

Já a análise da cobertura de imprensa sobre o desastre-
crime de Brumadinho, ocorrido em 25 de janeiro de 2019, inicia-
se com as primeiras notícias acerca do rompimento da barragem, 

5  Entidade de direito privado criada em 2016 pela Samarco, Vale e BHP para planejar 
e executar as medidas de reparação aos atingidos na bacia do Rio Doce.
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que já contam com uma narrativa de (falta de) aprendizado com o 
desastre-crime de Mariana, em 2015. A jornalista Miriam Leitão, em 
coluna do Jornal O Globo reproduzida em A Gazeta, relaciona os 
dois desastres-crimes:

Nunca foi solucionado o caso Mariana, e ele está na raiz de 
Brumadinho. Foi exatamente por não ter feito o que devia que a 
tragédia se repetiu. A empresa deveria ter seguido roteiro básico: 
rever todas as barragens, enfrentar, ao custo que fosse, a mudança 
de tecnologia de armazenagem nos velhos e novos depósitos de 
rejeitos, trabalhar com o princípio da precaução em cada caso onde 
houvesse risco. Além, é claro, de ter reparado os danos humanos e 
ambientais de Mariana, mostrando estar realmente comprometida 
com a mudança (LEITÃO, 2019, p. 22).

Interpretação semelhante é a do então presidente da Vale, 
Fábio Schvartsman: “Ao ser questionado sobre o que a empresa 
aprendeu com o rompimento da barragem em 2015, ele disse: ‘Como 
vou dizer que a gente aprendeu (após o acidente de Mariana) se 
acaba de acontecer um acidente desses?’” (BOURGUIGNON, 2019, 
p. 3).

Devemos perceber, no entanto, que o aprendizado citado 
pelos atores acima é reduzido a manutenção de barragens, uso de 
tecnologias mais avançadas e reparação de atingidos, sem levar em 
conta uma reflexão mais aprofundada, junto da sociedade civil, 
sobre as motivações e consequências da extração mineral no Brasil 
e seu papel na economia capitalista mundial.

O desastre-crime de Brumadinho também serviu para trazer à 
tona outras questões acerca da reparação aos atingidos pelo desastre-
crime de Mariana e do Rio Doce, começando pelo fato de que a 
Vale não criou uma entidade de direito privado como a Fundação 
Renova, optando por lidar com as consequências diretamente. Ainda 
em janeiro de 2019, foi emitida uma nota pelos Ministérios Federal 
e Públicos de Minas Gerais e do Espírito Santo, pela Defensoria 
Pública da União e pela Defensoria Pública do Espírito Santo, em 
que os órgãos pedem que a Fundação Renova não atue no âmbito 
de Brumadinho para não enfraquecer o processo de reparação na 
Bacia do Rio Doce. Isso pode apontar que, nessa questão, houve 
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aprendizado, pois a Fundação Renova é constantemente criticada 
pela morosidade de suas ações, já que quatro anos depois do desastre-
crime de Mariana, ainda havia pescadores no norte do Espírito Santo 
não reconhecidos como atingidos pela entidade: “Não queremos 
conversa com a Renova. Queremos o poder decisório da Vale e da 
Samarco” (COUZEMENCO, 2019a).

Os atingidos da bacia do Rio Doce, inclusive, comparam o 
andamento das ações da Fundação Renova com o que está em curso 
em Brumadinho, citando o rápido reconhecimento dos atingidos 
de 2019 e as indenizações maiores a eles pagas (COUZEMENCO, 
2019a). Isso aponta para um aprendizado também dos movimentos 
sociais no Espírito Santo, reconhecendo que a criação da Renova se 
tornou um empecilho para a reparação, no lugar de facilitar.

Nesse mesmo sentido, a coordenação nacional do Movimento 
dos Atingidos por Barragens aponta a contratação de assessorias 
técnicas para os atingidos de Brumadinho um mês após o desastre-
crime, em fevereiro de 2019, enquanto no Espírito Santo nenhuma 
assessoria havia sido contratada, assim como a escolha de uma 
empresa independente para realizar o cadastro dos atingidos no 
lugar da Vale (COUZEMENCO, 2019b). A narrativa de aprendizado 
também está presente em declaração de Tchenna Maso, advogada 
deste movimento social:

Em Mariana, num primeiro momento, nós ficamos lavando 
pessoas [em referência à lama nos corpos dos atingidos] e batendo 
cabeça. E enquanto a gente estava lá, acompanhando as pessoas 
no dia a dia, os acordos estavam sendo fechados. E demorou mais 
de três meses pro primeiro acordo. Em Brumadinho a gente já foi 
em cima das instituições, do Ministério Público, com as demandas 
centrais dos atingidos. E deixamos claro que não existe acordo 
sem as assessorias técnicas contratadas, relata (COUZEMENCO, 
2019b).

Outro caso que denota certa reflexão acerca de desastres-
crimes com barragens é a aprovação, no Espírito Santo, da 
Política Estadual de Governança e Segurança de Barragens, no 
governo de Renato Casagrande, que diz respeito às barragens 
para armazenamento de água e de rejeitos industriais. Importante 
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lembrar que em 2018, no governo de Paulo Hartung, começou o 
Programa Estadual de Construção de Barragens, criticado por 
prever novas barragens no estado enquanto as já existentes exigiam 
manutenção urgente.

Apesar das conexões feitas entre um desastre-crime e outro, 
identificamos a repetição da mercantilização de Habermas na 
aplicação de multas e bloqueio de bilhões de reais da Vale pelos 
Ministérios Públicos e Defensorias Públicas como resposta rápida 
ao desastre-crime, sem, no entanto, ser informado se tais multas 
foram de fato pagas ou se os valores bloqueados das contas da 
empresa são um tipo de punição efetiva. Da mesma forma, não se 
sabe como este dinheiro foi aplicado (e se foi aplicado) em medidas 
de reparação aos atingidos.

O Sindicato dos Metalúrgicos do Espírito Santo (Sindimetal-
ES) é outro ator que traz a narrativa de aprendizado, ao falar 
sobre o possível desabastecimento de minério de ferro no Espírito 
Santo (que será tratado mais a frente). O presidente do sindicato, 
Max Célio de Carvalho, parece em um momento perpetuar a 
Colonização do Mundo da Vida, ao priorizar a garantia de empregos 
aos metalúrgicos, mas logo afirma que empresas como a Vale não 
são assim tão imprescindíveis:

O posicionamento do sindicato é o seguinte: aprendemos muito 
com o acidente da Samarco em Mariana (MG), em 2015, onde os 
trabalhadores foram os mais penalizados, inclusive as famílias 
dos que morreram. Não vamos repetir a mesma estratégia nesse 
caso. Se anunciarem demissões, vamos para a rua.

[...] Ninguém está discutindo que o setor de mineração é estratégico 
para o Brasil, no mesmo patamar do petróleo. A maioria dos 
empresários pensa da mesma maneira do ex-presidente da Vale 
[Fabio Schvartsman], de que a Vale é uma ‘joia da coroa’. [...] Se 
for para parar a produção, que pare. Corre esse risco sim, mas 
não é porque a estrutura de Estado está cobrando explicações 
e responsabilidades da Vale, mas sim por uma grande jogada 
empresarial, além de descaso e incompetência’ (MIRANDA; 
FREITAS, 2019, p. 20).

Podemos perceber também, em primeiro lugar, um 
aprendizado acerca da ação coletiva da classe metalúrgica, da qual 



Anais do XIII Encontro Regional de História - ANPUH-ES

122

ele é o principal representante no Espírito Santo. Falando em “ir 
para a rua” se a Vale demitir, ele remete às demissões que ocorreram 
quando a Samarco paralisou as atividades e que o Sindicato não 
conseguiu evitar, ainda que tenham se manifestado algumas vezes em 
Anchieta e em Vitória6. Ao falar das “famílias dos que morreram”, 
acreditamos que Max Célio reconhece que o Sindimetal-ES não 
se aproximou de maneira satisfatória dos demais atingidos pelos 
desastres-crimes de 2015, o que fez com que os trabalhadores da 
Samarco no Espírito Santo tivessem que lutar sozinhos por seus 
direitos.

Em segundo lugar, Max Célio não compactua com a 
narrativa de desabastecimento, preferindo apontar para a “jogada 
empresarial” que esta ameaça é e validando a atuação do poder 
público na questão. Apesar de ainda não sugerir a diversificação 
da economia estadual e nacional, o sindicalista não considera a 
mineração de fato essencial para o Brasil - problemática que será 
discutida mais adiante.

Acompanhando esse movimento de repensar o desastre-
crime de Mariana após Brumadinho, o filme O Amigo do Rei, do 
diretor André D’Elia, foi exibido durante o mês de agosto de 2019, 
no Cine Sesc Glória, em Vitória. Em reportagem do Século Diário 
é dito que o filme procura mostrar os conluios entre a política e 
as grandes mineradoras a partir de um personagem ficcional, o 
deputado federal Rey Naldo (TAVEIRA, 2019).

Integrantes do grupo de pesquisa no qual esse subprojeto está 
inserido assistiram ao filme, que foi incluído nas reflexões sobre o 
desastre-crime de 2019. É interessante perceber que o diretor do 
filme aponta a corrupção no poder público como a principal causa 
do que aconteceu em Brumadinho. O que acontece “na surdina” 
seria o pagamento de propinas a políticos e o financiamento de 
campanhas eleitorais por grandes mineradoras que, em troca, não 
sofrem grande pressão da legislação sobre suas atividades, podendo, 
por exemplo, fazer a fiscalização de suas barragens por conta própria 

6  Para mais informações, ver Barboza (2020).
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ou agir no sentido de alterar os relatórios de segurança feitos por 
outras empresas.

Esta interpretação sugere, então, que as leis ambientais e 
de segurança de barragens só seriam falhas por causa da conduta 
corrupta dos políticos que as elaboram e alteram, mas procuramos 
vê-las como condizentes com os objetivos econômicos do Estado 
brasileiro, pautados pela exportação de commodities, como é o 
minério de ferro, e pelo pagamento aos acionistas de grandes 
multinacionais privadas, como é a mineradora Vale, para que estas 
grandes empresas continuem atuando no país atingindo sucessivos 
recordes de produção e lucros.

Sendo assim, o problema não estaria em alguns atores em 
específico, mas em toda a noção da inserção do Brasil na economia 
capitalista mundial. Inclusive, culpar apenas a “corrupção” 
pelos problemas pode levar ao efeito inverso que se quer causar, 
impedindo uma reflexão da sociedade civil acerca das reais causas 
dos recentes desastres-crimes ambientais.

“Efeito Brumadinho”
O jornal A Gazeta procurou fomentar, na primeira 

metade do ano de 2019, a narrativa do “Efeito Brumadinho”. 
Nesse sentido, já noticiava em 29 de março que o rompimento 
da barragem da Mina do Feijão e o descomissionamento de 
outras nove teria “levado a Vale a reduzir drasticamente a sua 
produção de minério de ferro” (CAMPOS; BOZZATO, 2019, 
p. 26), levando a uma queda de 20% das vendas. A declaração 
da Federação das Indústrias de Minas Gerais (Femig) de que só 
haveria minério para as siderúrgicas mineiras para mais dois 
meses de produção levou o jornal a levantar a possibilidade de 
desabastecimento no Espírito Santo. A principal preocupação 
deste veículo de imprensa seria de ordem econômica, reforçando 
a Colonização do Mundo da Vida ao deixar em segundo planos 
tanto os impactos ambientais causados pelo rompimento da 
barragem quanto os que acontecem há décadas no Espírito 
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Santo, como a emissão de poluentes comumente chamados de 
“pó preto”:

No Espírito Santo, três empresas contam com a mineradora para 
produzir. Uma das mais prejudicadas seria a vizinha da Vale, a 
ArcelorMittal Tubarão. As duas companhias juntas representam 
cerca de 20% do Produto Interno Bruto (PIB) local e empregam 80 
mil pessoas de forma direta e indiretamente.

Conforme antecipou a colunista Beatriz Seixas, a Vale chegou a 
deixar de repassar minério para a siderurgia CBF, em João Neiva. 
A empresa Santa Bárbara, em Cariacica, também deixou de 
receber em alguns períodos, minério. Mas as empresas alegam que 
a situação já se normalizou (CAMPOS; BOZZATO, 2019, p. 26).

Nesta reportagem, Leonardo de Castro, então presidente 
da Findes, procura tranquilizar o cenário: “A Vale disse que está 
reduzindo a produção. Se isso vai afetar o Espírito Santo, ainda não 
sabemos. Mas a Vale está dialogando com os poderes reguladores e 
com os municípios onde opera” (CAMPOS; BOZZATO, 2019, p. 
26).

No mesmo dia, no jornal A Tribuna, Leonardo de Castro 
fala com tom mais preocupado, mas também não confirma o 
desabastecimento nas siderúrgicas do Espírito Santo. Logo depois, 
há uma nota da Vale garantindo que o fornecimento de minério de 
ferro e pelotas para as usinas do Espírito Santo está normalizado, 
enquanto a ArcelorMittal Tubarão informa que opera normalmente 
(MIRANDA; FREITAS, 2019).

Percebemos, em primeiro lugar, que o risco de 
desabastecimento no estado é desmentido tanto pela própria Vale 
quanto, em menor tom, pela Findes - mas, ainda assim, A Gazeta 
procura alertar para as consequências de um “efeito” que não está 
no horizonte possível. Isso denota um alinhamento da redação do 
jornal com o modelo de desenvolvimento econômico em curso no 
Espírito Santo, e sendo este um veículo de imprensa de grande 
circulação, também há grande influência na Colonização do Mundo 
da Vida ao fomentar o medo do desemprego entre a população.

Situação semelhante acontece desde 2015, com pressão pelo 
retorno das atividades da Samarco, também com a justificativa de 
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abertura de postos de trabalho e de recuperação do PIB, nesse caso 
não só estadual, mas também do município de Anchieta, onde está 
a unidade capixaba da mineradora. A preocupação está centrada 
nos licenciamentos pendentes e na retomada econômica, no lugar 
de reavaliar os impactos ambientais que a empresa causou e pode 
voltar a causar.

Em ambos os casos, não há reflexão sobre o modelo de 
desenvolvimento econômico vigente, que se reflete nas promessas de 
emprego: não foram pensadas alternativas de atividades econômicas 
para recuperar as perdas fiscais em Anchieta ou criar novas 
ocupações remuneradas para seus habitantes, em vistas de haver 
uma relação mais equilibrada entre desenvolvimento econômico e 
meio ambiente ou diminuir a dependência da economia estadual do 
beneficiamento e exportação de commodities.

Mesmo quando o jornal aponta que, desde o descomissionamento 
de algumas barragens, a produção da Vale chegou a ser 60% a 
seco - ou seja, sem a necessidade de água e, consequentemente, 
reservatórios para rejeitos - e, ainda assim, tendo lucro recorde 
(CAMPOS; BOZZATO, 2019), isto não é reconhecido como um 
avanço, mantendo a preocupação com a manutenção das atividades 
da mineradora como elas já estão (diferente do posicionamento do 
presidente do Sindimetal-ES discutido anteriormente).

Em nove de maio a questão do risco de crise econômica 
ainda é tema de reportagem em A Gazeta, chamado de “Efeito 
Brumadinho”, noticiando a queda de 8,33% na exportação de 
minério de ferro por portos capixabas nos quatro primeiros meses 
de 2019. Leonardo de Castro fala novamente neste dia, dessa vez 
para declarar “estado de atenção” com a suspensão das atividades 
em uma barragem da Vale na mina de Brucutu, em Minas Gerais 
(CAMPOS, 2019, p. 24).

O termo que motivou a escolha desses atores para a análise 
do discurso, “Efeito Brumadinho”, foi considerado de conotação 
negativa. Em um primeiro momento, leva o leitor a culpar o 
desastre-crime por uma possível crise econômica, que pode afetar 
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seu emprego e, consequentemente, sua estabilidade e a da família 
que pode ou não ter. Dessa forma, tudo que for relacionado a 
compensação pelo desastre-crime a partir desse momento será 
visto como um empecilho à economia capixaba (reparação aos 
atingidos, multas, descomissionamento de barragens, licenciamento 
ambiental, etc.).

Com isso, o termo reforça o apoio de A Gazeta ao modelo de 
desenvolvimento econômico em curso no Espírito Santo, baseado 
na dependência do setor mineral e siderúrgico, e a transição para 
um modelo em que haja maior responsabilidade socioambiental 
fica em segundo plano.

Conclusão
A partir do que acaba de ser apresentado, concluímos que, 

em primeiro lugar, não foi evitada somente uma discussão acerca 
da previsão de riscos em grandes empreendimentos industriais, mas 
também sobre a suposta importância da mineração na economia 
brasileira, que tornaria justificável levar as estruturas produtivas ao 
limite, trazendo o perigo de desastres-crimes como o rompimento 
de barragens. Dessa forma, mineradoras multinacionais continuam 
sendo eximidas de seus aspectos negativos para o social e o ambiental, 
em prol de um discurso de necessidade de geração de empregos e, 
principalmente, de valor, como se não houvesse alternativa mais 
sustentável para a sobrevivência econômica e fiscal de um país ou 
de um estado.

A não criação de uma entidade de direito privado pode 
demonstrar um aprendizado por parte da Vale, pois os mecanismos 
de governança criados colocam em conflito as empresas e os 
atingidos, e os processos se prolongam. Pagar multas e negociar 
diretamente com os órgãos públicos é um caminho mais curto, 
apontando que se aprendeu não para tornar o processo de reparação 
menos traumático para os atingidos, mas menos custoso para a 
empresa. Livrando-se da responsabilidade pelo desastre-crime 
ao rapidamente precificar os impactos causados, a extração e o 



Patricia M. S. Merlo, Pedro E. Fagundes, Ariel C. Batista, Fernando S. C. V. Junior, Livia 
M. Scheiner & Maria A. R. Soares (organizadores).

127

beneficiamento do minério podem continuar ocorrendo (diferente 
do que aconteceu com a Samarco, que até outubro de 2020 ainda 
não pôde voltar a funcionar).

Em contrapartida, houve de fato aprendizado por parte dos 
movimentos sociais, que com a experiência do desastre-crime de 
Mariana puderam, a partir de Brumadinho, exigir seus direitos de 
maneira mais incisiva, causando inclusive desconforto para aqueles 
que ainda esperam por alguma resposta da Fundação Renova ou 
da Samarco. Até mesmo entidades que não tiveram envolvimento 
direto com o caso Brumadinho, como o Sindimetal-ES, puderam 
reavaliar sua atuação no caso Mariana e produzir novas narrativas.

Não houve aprendizado por parte das empresas e do poder 
público, justamente porque não deve haver: a autorregulação 
das empresas, contratando outras empresas para fiscalizá-la, 
não funciona porque foi feita para não funcionar, permitindo a 
continuidade do processo de acumulação de capital. O Estado não é 
incompetente, mas é imobilizado justamente por seus objetivos de 
manutenção da posição do Brasil em seu papel no capitalismo em 
escala mundial.
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Tempo de crise em Hélio Jaguaribe
Cleber Ferreira dos Santos1

O objetivo deste trabalho surge da tentativa de entender o 
significado de “tempo de crise”, presente nas representações políticas 
do intelectual Hélio Jaguaribe, buscando compreender a relação 
existente entre “tempo de crise”, cunhado por este sujeito histórico 
e o campo da política a qual foi testemunha. Intelectual engajado, 
Jaguaribe fundou o Instituto Superior de Estudos Brasileiros (ISEB) 
para pensar e agir no Brasil de seu tempo, além de uma revista 
denominada de Cadernos do Nosso Tempo (CNT), em circulação 
na década de 1950. Apropriando-se da revista como prática cultural 
e fazendo da escrita um instrumento de poder, Jaguaribe fez circular 
no Brasil de sua época que o país vivia “tempos de crise”, fruto de 
um tempo histórico determinante. Em síntese, para o intelectual 
em voga, as crises políticas do Brasil de seu tempo seriam fruto do 
desmoronamento de ideias políticas que teriam se processado a 
partir da antinomia liberalismo-socialismo e individuo-sociedade; 
manifestando-se, deste modo, através das contradições inerentes a 
cada uma dessas posições. 

Nascido no Rio de Janeiro, em 23 de abril de 1923, e diplomado 
em direito em 1947, Jaguaribe teve uma vasta formação em sua 
vida intelectual. Contribuições advindas da Ciência Política, da 
Filosofia, da Sociologia, da História e da Economia corroboraram 
para uma visão de mundo alargada para pensar e agir no Brasil 
de seu tempo. Lecionou em grandes universidades fora do Brasil, 
como em Harvard, Stanford, no Institute Massachusetts of 
Technologi (MIT) e no Colégio do México. No Brasil, foi professor 
do Conjunto Universitário Cândido Mendes, além de se tornar 

1 Doutoranto na Universidade Federal do Espírito Santo. E-mail: santos160902@
gmail.com.
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decano do Instituto de Estudos Políticos e Sociais do Rio de Janeiro 
(IEPES). Sucedeu Celso Furtado na Academia Brasileira de Letras 
em 2005 e foi autor de dezenas de livros, dentre eles, clássicos como 
o nacionalismo na atualidade brasileira (1958) e um estudo crítico da 
história (2001), publicado pela livraria Paz e Terra, em dois volumes. 
Fazendo da escrita sua marca registrada, Jaguaribe teve seu último 
trabalho publicado no ano de 2006, também pela editora Paz e 
Terra, denominado de “o posto do homem no cosmo”, vindo a falecer 
no ano de 2018.

Foi em meados da década de 1940 que o cientista político 
conheceu um grupo de intelectuais dispostos a intervir nas 
problemáticas de seu tempo e decididos em influir decisivamente 
na política brasileira. Deste grupo, conhecido como Grupo Itatiaia2, 
emergiu um intelectual comprometido a interpretar aquilo que 
ele mesmo convencionou chamar de “crise do nosso tempo”. Se 
não, vejamos. “O nosso tempo, como hoje já o conhece a quase 
unanimidade de nossos contemporâneos, é uma época de crise, 
não apenas no sentido de experimentar uma crise, senão no de ser 
constitutivamente crítico” (JAGUARIBE, 1954, p. 4).

Desta dita, Jaguaribe acusou a existência de uma crise no 
campo político-cultural brasileira, não num sentido estritamente 
descritivo, mas, observando-a para nela agir, típico de um intelectual 
engajado. Certo de sua responsabilidade, procurando interpretar a 
crise de sua época, Jaguaribe destacou que as crises políticas que 
irropem no Brasil de tempos em tempos são frutos de determinado 
tempo histórico. Neste sentido, dizia ele: “em nosso tempo, estão 
em crise às crenças adjetivas, crise que se processa na antinomia 
liberalismo-socialismo, ou individuo-sociedade e se manifesta, mais 
ainda, pelas contradições inerentes a cada uma dessas posições” 
(JAGUARIBE, 1953, p. 4). 

2  O Grupo Itatiaia ficou conhecido pelos encontros de intelectuais vindos do Rio de 
Janeiro e de São Paulo. O nome deste grupo advêm do Parque Itatiaia, onde mensalmente 
aconteciam os encontros em fins da década de 1940. Desse encontro despontaram 
intelectuais dispostos a intervir nas problemáticas de seu tempo, tais como o historiador 
Werneck Sodré, o sociólogo Candido Mendes, o filosofo Álvaro Vieira Pinto, o cientista 
político Hélio Jaguaribe, entre outros.
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Em outras palavras, o cientista político argumentava que as 
crenças de uma época, e os hábitos nela socialmente vigentes, se 
relacionam no sentido de as crenças se ajustarem umas às outras, 
implicando sua mutua contradição, ao divorciar-se da prática 
efetiva da vida social e política. Nesta guisa, na visão do intelectual, 
“é quando as crenças políticas se desmoronam que se verificam 
tempos de crise” (JAGUARIBE, 1954, p. 5). 

Deste modo, o intelectual destacava que em países como o 
Brasil, em que persistem  alienações colonialistas, a crise se sustenta 
a partir das consequências desta alienação. Logo, os problemas “de 
nosso tempo”, que afetam diretamente o país, são considerados 
segundo as perspectivas dos interesses, de acordo com Jaguaribe 
(1954, p. 6).

Houve épocas, de acordo com Jaguaribe, como sucedeu com 
aquelas de desintegração e colapso das civilizações anteriores à 
ocidental, em que a problematicidade com que se defrontavam 
os homens, não decorria apenas das antíteses que se constituíam 
do processo da vida, mas sim, do fato de a vida mesma, como tal, 
se haver tornado problemática. Por isso, um tempo assim, nas 
observações de Jaguaribe, seria um desafio para a liberdade.

Por consequência, o cientista político assinalava dois 
planos de profundidade da crise política brasileira, um de caráter 
estrutural, outro de caráter conjuntural. Estruturalmente, a crise 
brasileira consistia no fato de o país ter ultrapassado todos os 
níveis de tolerância do subdesenvolvimento substancial. Ocorre, de 
acordo com o intelectual, que a progressiva deterioração, acentuada 
pela crescente dependência de certas matérias primas, tais como 
o carvão, o petróleo e o trigo, acabara se tornando um ponto de 
estrangulamento econômico que teria estagnado a capacidade de 
desenvolvimento nacional naquela época. 

O subdesenvolvimento nacional, nas suas repercussões 
internas, em sua visão, teria acentuado novos fenômenos de 
subdesenvolvimento, que se caracterizaram, verticalmente, pela 
crescente desproporção entre as rendas das classes assalariadas e das 
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classes controladoras da produção, da circulação, e da distribuição 
dos bens, caracterizando-se, de modo horizontal, com as regiões 
mais altamente capitalizadas, em relação com as regiões de menor 
densidade capitalista. Assim, a crise política brasileira, como crise 
na fundamentação e na estruturação do Estado, ancorada pelo 
subdesenvolvimento e pelo alargamento do poder das elites, teria 
levado o Brasil a uma crise permanente.

Foi a partir deste subdesenvolvimento histórico que Hélio 
Jaguaribe, na tentativa de interpretar a crise de seu tempo, fundou 
o Instituto Superior de Estudos Brasileiros (ISEB), em meados 
de 1955. Logo, a inauguração do ISEB teria sido o modus operandi 
encontrado por Hélio Jaguaribe para intervir, diretamente, no 
processo de desenvolvimento nacional e reivindicar um espaço para 
pesquisas e altos estudos que proporcionassem para os intelectuais 
sua ação, diante do quadro da crise político-social ancorada no 
país. Consequentemente, Hélio Jaguaribe, ao lado dos “isebianos 
históricos”, construiu a partir deste instituto, uma realidade 
mediante configurações intelectuais múltiplas, estabelecendo 
práticas que visavam à elaboração de uma determinada identidade 
social, propondo assim uma forma especifica de combater a crise de 
seu tempo. 

Grande estudioso das obras do filosofo espanhol Ortega 
y Gasset (1983), para o qual a crise consiste na desintegração das 
crenças, culminando no abalo dos alicerces da vida cotidiana, 
Jaguaribe não só herdou vários conceitos deste teórico como 
também fez circular, através da revista Cadernos do Nosso Tempo, a 
necessidade de superação das crises politica e cultural que o Brasil 
enfrentara de “tempos em tempos”. 

Fundada no ano de 1953 e editada pelo Instituto Brasileiro de 
Economia, Sociologia e Política (IBESP), a revista Cadernos do Nosso 
Tempo pode ser considerada um marco no pensamento político 
de Hélio Jaguaribe, por desempenhar papel central na circulação 
e divulgação das principais ideias que este intelectual fez circular 
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através de suas obras, entre os anos de 1953 e 20013, Período marcado 
por grande efervescência política, palco de intensos debates no 
campo intelectual.  

Isso posto, a cerca do papel da revista como prática cultural, 
ele mesmo expressou: “Os Cadernos do Nosso Tempo representam 
um esforço para compreender o nosso tempo na perspectiva do 
Brasil e para compreender o Brasil na perspectiva de nosso tempo” 
(JAGUARIBE, 1953, p. 3). Cabe observar, que para este intelectual, 
todos os tempos são problemáticos para os que nele vivem, por 
motivos inerentes à condição humana, logo, inerentes ao próprio 
tempo histórico.

Há épocas, como sucedeu com as épocas de desintegração e colapso 
das civilizações anteriores à ocidental, em que a problematicidade 
com que se defrontavam os homens não decorre, apenas, das 
antíteses que se constituem no processo da vida, impondo opções 
dilacerantes entre valores igualmente almejados, mas provem do 
fato de a vida mesma, como tal, se haver tornado problemática; 
um tempo assim, um tempo como o nosso, é um desafio para a 
liberdade (JAGUARIBE, 1955, p. 101).

Aqui, vale ressaltar, que as ideias políticas expressas por 
Jaguaribe estiveram intrinsecamente marcadas por uma finalidade 
histórica, do homem com seu tempo, sem que se perdesse de vista 
os acontecimentos do passado.

Nessa perspectiva, acreditamos que seria essa “desorientação”, 
característica de uma época de crise, ressaltada por Ortega e 
denunciada por Jaguaribe, e em circulação através da revista 
Cadernos do Nosso Tempo, que teria denunciado a ação do intelectual. 
Nessa acepção, as concepções de Martin Heidegger, tecidas a partir 
das teorias encontradas em ser e tempo, passaram a nutrir a visão 
de Hélio Jaguaribe acerca da política, entendida como um desafio 
para este intelectual. Isso por que, para Heidegger (2013, p.435) “o 
tempo seria condição de possibilidade, logo, seu último momento”. 

3  A revista Cadernos do Nosso Tempo desempenhou papel central na trajetória 
intelectual de Hélio Jaguaribe, sendo responsável por corroborar para o delineamento 
teórico de suas obras, produzidas até o ano de 2006, ano que o intelectual publicou seu 
última grande trabalho, conhecido como “o posto do homem no cosmo”, lançado pela editora 
Paz e Terra.  
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Deste modo, Jaguaribe entendia que, como fatores históricos, os 
processos políticos se desenvolvem a partir de projetos inclinados 
para o futuro, elaborados de modo a adquirirem sentidos para os 
contemporâneos.   

Como testemunha dessa crise permanente, Jaguaribe chamava 
a atenção para uma disputa de poder no núcleo ministerial do governo 
Vargas (1951-1954), agravada, sobretudo, pelo lugar ocupado pela 
União Democrática Nacional (UDN). A despeito desta, vejamos. 
Eleito sob a legenda do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), no 
impulso de um movimento de massas, com características de uma 
verdadeira revolução branca, Vargas contou com uma alargada 
maioria pessedista. Neste interim, nunca é demais lembrar, que 
os dois principais Estados da federação, São Paulo e Minas Gerais, 
estiveram sobre o controle de forças adversas ao PTB, a despeito 
de alianças eleitorais de caráter efêmero, “o que impunha ao então 
presidente Vargas a necessidade de transito com tais forças”.

Ocorre, porém, como bem destacado por Jaguaribe, que 
o pleito eleitoral de 1950 havia se dividido segundo tendências 
ideológicas, correspondendo de um lado às posições liberais-
democráticas ao Partido Social Democrático (PSD) e a UDN, e 
as posições de esquerda ao PTB. Essa diversidade de tendências, 
somado a composição política organizada por Getúlio Vargas, teria 
agravado a crise política no interior do governo. 

Não obstante, os interesses políticos desses grupos ainda 
teriam acentuado as divergências ideológicas no seio do governo, o 
que agravava ainda mais a crise política do governo varguista. Deste 
modo, enquanto o Ministério da Justiça, liderado pelo então ministro 
Tancredo Neves sofria ataques internamente, o entrechoque de 
tendências e grupos opostos, externamente, se processava numa luta 
pela conquista de posições no governo. Como bem recordou Jaguaribe 
(1953), essa crise se caracterizava pelos esforços desenvolvidos 
pelos políticos que aspiravam a pastas ministeriais, no sentido de 
encontrar uma composição que trouxesse a UDN para o governo sem 
enfraquecer a base governamental, que naquele período era composta 
pelo PSD, pelo PTB e pelo Partido Social Progressista (PSP).
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Nessa altura, segundo Jaguaribe, Vargas propunha uma 
reforma de base administrativa, com vistas a reorganizar o serviço 
público, sem que se perdesse do horizonte a remodelagem dos 
ministérios. No entanto, na medida em que o presidente avançava 
na pauta de formas, visando estancar a crise política ministerial, 
notadamente alargada naquele momento, seu governo enfraquecia-
se ainda mais. Hélio Jaguaribe, neste sentido, destacou que a luta 
política partidária, disseminada no centro do governo Vargas, teria 
culminado no desgaste do Poder Executivo que perdeu, em grande 
medida, o comando do Congresso e o controle da política nacional. 
Como consequência dessa crise, acompanhou-se o estrangulamento 
do governo de Getúlio Vargas, no campo político, até o ano de 1954, 
quando o então presidente “sai da vida para entrar na história”.

Por uma história intelectual/dos intelectuais 
As posições sociais ocupadas pelos intelectuais brasileiros 

do século XX, bem como suas habilidades retóricas, propiciaram a 
esses sujeitos a condição de atuarem diretamente nas representações 
políticas e culturais de sua época, como bem destacou o historiador 
francês Daniel Pécaut (1989), um dos pioneiros do estudo da história 
dos intelectuais brasileiros. Assim sendo, nunca é demais lembrar 
que o papel do intelectual voltou à cena, resgatado de um abandono 
a que tinha sido relegado em virtude da crítica à história de viés 
positivista, a mesma que vitimou a história política na França. Nesta 
guisa, torna-se indispensável às observações feitas pelo historiador 
francês Jean François Sirinelli (In RÉMOND, 2003, p. 260), acerca 
da cultura política do intelectual, ao discorrer que “a relação entre o 
intelectual e a política conduz a reflexões sobre a responsabilidade 
social do intelectual”. 

Neste sentido, Sirinelli (1991; 2003) se destaca como sendo 
um dos historiadores mais proeminente e comprometido com 
a elaboração de uma metodologia adequada para o estudo dos 
intelectuais, ao situar a história dos intelectuais no cruzamento das 
histórias política, social e cultural. Para o pesquisador francês, para 
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o papel dos intelectuais seria preciso estabelecer um terceiro nível, 
ou seja, uma observação baseada na circulação e no dégradé entre 
ideologias, cultura política e mentalidades coletivas.

Neste segmento, pensamos que as observações feitas por 
Pascal Ory (1992), acerca do caso Dreyfus, na França do final do 
século XIX, seja o primeiro passo para um entendimento macro 
acerca do papel desses sujeitos públicos, em um período histórico 
que marcou o engajamento do intelectual como mediador 
cultural e político na França (ORY; SIRINELLI, 2012).

Destarte, a conjuntura política do período estudado pelos 
historiadores franceses data o ano de 1894, quando o então capital 
Alfred Dreyfus é condenado, com provas duvidosas, sob a acusação 
de fornecer documentos confidenciais aos alemães. Esse fato, como 
destacado por Ory e Sirinelli (2002), teria ganhado a mídia da época, 
bem como os altos setores da sociedade, proporcionando, assim, um 
rico debate público entre intelectuais pró-Dreyfus e anti-Dreyfus4, 
em um verdadeiro caso de opinião pública (ORY; SIRINELLI, 2002, 
p. 21). Desta forma, desde o conhecido caso Dreyfus, o intelectual 
se apresenta como um sujeito da ação, homem público, sujeito 
engajado nas problemáticas de seu tempo e dedicado a uma tarefa 
de intervenção político-social.

Não obstante, não podemos esquecer a relação que Pierre 
Bourdieu estabeleceu entre o campo intelectual, o campo de poder 
e a política. Afinal, como destacou o sociólogo, a lógica do campo 
é a luta:

Não é demais afirmar que a história do campo é a história da 
luta pelo monopólio da imposição das categorias de percepção 
e apreciação legitimas. É a própria luta que faz a história do 
campo; é pela luta que ela se temporaliza. Em cada instante do 
tempo, seja qual for o campo de luta, os agentes e as instituições 
envolvidos no jogo são, ao mesmo tempo, contemporâneos e 
temporalmente discordantes (BOURDIEU, 2015, p. 88-89).

4  Aqueles que defendiam a manutenção da prisão de Alfred Dreyfus, os “antis”, 
eram em sua totalidade nacionalistas e antissemitas, enquanto que os pró-Dreyfus, que 
exigiam a revisão do processo que levou a condenação do capital, ficaram marcadamente 
conhecidos pelo posicionamento de esquerda. Somente no ano de 1906 o capitão Alfred 
Dreyfus teria sua inocência reconhecida. Cf. Ory e Sirinelli (1992).
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Assim sendo, se importantes estudos no campo político foram 
sendo desenvolvidos, a partir do século XX, tendo como objeto de 
pesquisa a história dos intelectuais, como testemunhas de um tempo, 
muito devemos as concepções teórico-metodológicas do historiador 
francês Jean-François Sirinelli e do sociólogo Pierre Bourdieu que, 
cada qual a seu modo, foi fundamental para a consolidação de um 
campo de estudo vasto, que despertou e vem despertando interesses 
de teóricos e pesquisadores de vários países. 

Doravante, Norberto Bobbio caracterizou a escrita como 
ponto central na ação de um intelectual. É que uma das funções 
principais dos intelectuais, se não a principal, é a de escrever 
(BOBBIO, 1997, p. 67). À vista disso, ao fazer da escrita um 
mecanismo de poder, os intelectuais se manifestam em espaços 
públicos, propondo mudanças estruturais no Estado e na 
sociedade, sem que isso os isente das forças políticas que são 
inerentes ao seu campo de ação. Foi dessa forma que Bobbio 
observou que os intelectuais manejam símbolos, e não objetos, 
precisamente por serem imensas as massas de palavras escritas 
por um intelectual e seu impacto na circulação das mesmas, o 
que aponta para a necessidade, cada vez maior, de delimitação 
do campo de discurso.

Feita estas observações, é necessário destacar, que no Brasil, 
a história dos intelectuais tornou-se, principalmente a partir da 
década de 1980, um campo histórico vasto e bastante fértil para a 
leitura da história política. Se tomarmos como base a historiografia 
acerca da história intelectual, notaremos que amplos setores das 
ciências humanas foram revivificados por pesquisas realizadas nas 
últimas décadas, lançando vistas para um diálogo bastante fecundo 
entre intelectuais e história das ideias políticas. Isso se deve, 
sobretudo, pelo fato da produção histórica está ligada a produção 
de fontes de um determinado tempo/espaço, cujo intelectual é 
produtor e testemunha. 

Logo, cabem duas considerações. A primeira seria concordar 
com Sirinelli (1996), que a história dos intelectuais saiu do “ângulo 
morto”, lugar que ocupava, sobretudo, com o desprestigio da 
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história política, vista como obsoleta, linear e psicologizante. 
A segunda consideração é aquela que gira em torno do papel do 
intelectual face ao Estado, do seu posicionamento frente às nuances 
enfrentadas em seu tempo, e seu posicionamento como sujeito da 
ação, como descreveu Pécaut (1990).

À vista disso, intelectuais e tradições intelectuais, antes 
desconhecidos, vieram à tona. Personagens e cenários políticos, 
antes obscurecidos pela historiografia do nascente século XX, agora 
podem ser compreendidos com mais clareza, já que os trabalhos de 
Sérgio Miceli (2001) e Daniel Pécaut (1990), pioneiros no estudo 
dos intelectuais brasileiros, abriram caminhos para as pesquisas 
desenvolvidos acerca desses sujeitos públicos. Neste sentido, coube 
à sociologia, reconhecidamente, o primeiro exame acerca da história 
dos intelectuais brasileiros. 

Em síntese, traçamos a trajetória de um intelectual que fez da 
escrita seu principal instrumento de poder. Entre ideias políticas 
e representações de mundo, Hélio Jaguaribe  não só engajou-se na 
principal problemática do país de seu tempo, o subdesenvolvimento, 
como também acusou “uma crise permanente” no campo da política 
brasileira. E como bem o disse, “uma crise revelada pelo tempo”. 
Dessa forma, o cientista político se apresenta como testemunha de 
um determinado tempo, como  sujeito da ação, intelectual engajado, 
não só pela intervenção política e cultural nos assuntos da sociedade 
em que viveu, mas por unir passado e presente, abrindo caminhos 
para pensarmos a crise do nosso tempo presente. 
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Poder militar en América Latina:
autonomía o dominación1

Cristina Mogollón Rendón2

Una aproximación a las relaciones entre gobierno y poder 
militar en América Latina revela su importancia en tanto ha sido 
determinante en la proyección de los pueblos en lo relativo a su 
autonomía o subordinación.

Esta comprensión, sin embargo, es incompleta, si se pasa 
por alto que desde el inicio de los periodos republicanos en el siglo 
XIX la proyección geopolítica continental de Estados Unidos ha 
sido controlar América Latina y subordinarla a sus intereses, que 
se expresa claramente en la denominada “Doctrina Monroe”, muy 
bien sintetizada en la famosa frase “América3 para los americanos”.

Partiendo de este entendimiento, dado que las independencias 
y posterior formación de los Estados Latinoamericanos emergen 
junto con la proyección geopolítica del Estado del norte de 
controlar estos territorios, desde el siglo XIX es posible rastrear la 
ejecución de esta permanente ambición en diversos ámbitos y con 
variadas maniobras, entre las que sobresale su esfuerzo continuado 
por apropiarse simbólicamente de las instituciones militares de la 
región mediante diversas estrategias de intervención, vulnerando 
de este modo la soberanía de los Estados de América Latina.

1 Parte de la información contenida en este trabajo fue presentada a manera de ensayo 
académico en el 2018 para la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO, 
con sede en Ecuador.

2 Doutoranda em História na Universidade Federal do Espirito Santo, UFES. E-mail: 
ipiaknua@hotmail.es.

3 Tal como menciona Aníbal Quijano (2007, 93) Estados Unidos se apropia del 
nombre “América”, sin embargo, históricamente esta categoría se usa para definir a los 
territorios dominados por la Europa ibérica, que extienden su dominio desde Tierra de 
Fuego hasta la mitad del lado sur-occidental del actual territorio estadounidense.

mailto:ipiaknua@hotmail.es
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Por lo expuesto, a continuación se explica qué es la Doctrina 
Monroe y su relación con la noción de geopolítica, luego se 
presentan una serie de eventos que exponen los continuos ataques 
contra la autonomía y soberanía de la región latinoamericana, y 
que es expresión de la vigencia y continuidad de dicha Doctrina, de 
manera especial en asuntos de Seguridad y Defensa, y finalmente 
se propone una reflexión crítica sobre esta amenaza que enfrentan 
de manera permanente las Fuerzas Armadas en Latinoamérica y 
posibles caminos para superarla.

El discurso de James Monroe 
Desde que en 1822 James Monroe diera su discurso en el 

Congreso estadounidense advirtiendo a Europa que asumía el 
control geopolítico de América Latina, las acciones de la potencia 
estadounidense han demostrado una línea de continuidad en esta 
perspectiva hasta el día de hoy. 

Abordar la doctrina Monroe implica volver los ojos al periodo 
de independencias latinoamericanas4, que de la mano de San Martín 
en el sur y Simón Bolívar en el norte, habían realizado sendas 
acciones para liberarse de la subordinación a Europa. América 
Latina, recién independizada, e involucrada en pugnas internas por 
el control de los nuevos Estados, era amenazada por sus antiguos 
colonizadores para caer nuevamente en manos europeas.

En este contexto, el entonces presidente de Estados Unidos 
James Monroe en 1823 durante su segundo discurso al Congreso 
afirma que consideraría como una agresión a Estados Unidos 
cualquier intervención europea en América Latina, lo que llevaría 
al involucramiento estadounidense para repelerla, con lo que se 
rompen definitivamente las relaciones de opresión colonial de 
Europa en el continente, pero se inicia el control estadounidense en 
la región (STRAUSZ-HUPÉ, 1985).

4 Cabe senalar que no todos los países latinoamericanos se habían despojado de 
su condición de colonias. Por otro lado, el caso de Brasil (1822) es particular por ser un 
proceso de independencia pacífico que es promovido por un principe heredero, Pedro I, y 
por dar paso a una monarquía que se extenderá hasta 1889. 
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La lectura del geopolítico y embajador estadounidense Robert 
Strausz-Hupé5 (1945), quien reconoce en el discurso de Monroe el 
inicio de una nueva lógica de control y dominio de un Estado sobre 
territorios en los que no había mantenido previamente el control 
colonial, plantea además que este será el inicio de un pensamiento 
que se desarrollará posteriormente en Alemania y luego se difundirá 
por el resto de Europa, bajo el nombre de “Geopolítica”.

Doctrina Monroe, Geopolítica y América Latina
La palabra geopolítica proviene del término alemán 

“Geopolitik”, que deriva de las palabras griegas “geo”, que significa 
mundo, y “politikos” que hace referencia al Estado (STRAUSZ-
HUPÉ, 1945, p. 24). 

Para Charles-Philippe la geopolítica es, “el estudio de la 
relación del espacio con la política; en su aspecto geoestratégico, es 
el lugar donde se entrecruzan (se enfrentan) territorios y potencias” 
(2008, p. 106).

Por su parte, para Strausz-Hupé un rasgo primordial que 
identifica en la geopolítica es la relación entre territorio y poder, 
lo que plantea al señalar que: “El concepto de espacio, de espacio 
políticamente dominado, se encuentra en el cogollo de la nueva 
ciencia en que ha de hallarse la clave del modo en que Alemania 
plantea la política mundial; esta ciencia es la geopolítica” (1945, p. 
25).

En este sentido, el diplomático además advierte otra relación 
presente en la geopolítica:  política y geografía, que consiste en el 
“estudio científico de la influencia ejercida por la geografía en los 
acontecimientos políticos” (STRAUSZ-HUPÉ, 1945, p. 26), lo que 
posteriormente ratifica al señalar que los territorios son el objeto por 
el que se pugna, es decir, por el cual se toman decisiones y acciones 
políticas para adquirirlos o conservarlos, en tanto: “los contornos 

5 El diplomático efectúa una lectura a partir de su contexto histórico con especial 
interés en su libro “Geopolitica, la lucha por el espacio y por el poder” (1953) que se cita 
varias veces en este trabajo.
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de la tierra, de los llanos y de las cordilleras, de los océanos y de los 
valles de los ríos, permanecen substancialmente los mismos”. Así, 
ciertos conflictos que tienen su origen en los factores geográficos 
nunca han desaparecido de la historia (STRAUSZ-HUPÉ, 1945, p. 
26-27).

Desde esta perspectiva, como se reconoce, la noción de 
geopolítica alude al poder y el control territorial, visión que resulta 
útil para explicar la relación de control y subordinación que impone 
Estados Unidos sobre América Latina, que Strausz-Hupé reconoce 
explícitamente al señalar que: 

la política exterior de los Estados Unidos estuvo determinada 
en muy alto grado por consideraciones geográficas. Durante 
los primeros cien años de la existencia independiente de 
Norteamérica, el supremo objetivo de la política exterior 
norteamericana fue asegurar políticamente para el Hemisferio 
Occidental, lo que éste poseía geográficamente en realidad: la 
separación con respecto a los otros continentes.  El mensaje 
del Presidente Monroe estableció una doctrina para una 
zona geográfica como tal, sin basar esta doctrina en derechos 
edificados sobre precedentes históricos. Los derechos y 
obligaciones que se derivan para los Estados Unidos de una 
situación geográfica única han sido considerados por las 
generaciones posteriores como evidentes. Pero no parecieron 
en lo más mínimo de tal evidencia a los diplomáticos de 
Europa contemporáneos del Presidente Monroe (1945, p. 26-
27).

Adicionalmente, cabe subrayar que cuando Strausz-Hupé 
menciona a las consideraciones geográficas como la razón por la 
que Estados Unidos toma la decisión de “asegurar políticamente” 
los territorios que “poseía geográficamente en realidad”, el autor 
no solo reconoce explícitamente la decisión estatal de intervenir en 
territorios soberanos, sino que además expone que la justificación 
de la política de Estados Unidos en relación con América Latina, 
está fundamentada en nociones de lo que después se llamaría 
geopolítica clásica.6

6 Lo que expone una alerta frente a esta denominada “ciencia”, que si bien fue 
colectivamente desechada en términos formales después de su uso y derrota por parte 
de la Alemania nazi, cabe preguntarse si en realidad dejó de ser una lectura usada por los 
Estados en la toma de decisiones.
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En este sentido, sobresale que esta apropiación de territorios 
donde no había existido ningún precedente colonial previo, es lo 
que animó al ministro austríaco Príncipe de Metternich, a nombre 
de las cancillerías europeas a definir el discurso de Monroe como 
una “declaración indecente”, que “era, en realidad, geografía política 
aplicada” en que “la teoría política del espacio como requisito previo 
de la grandeza nacional fue expuesta claramente por primera vez” 
(STRAUSZ-HUPÉ 1945, pp. 26-28).

Cabe destacar que se ha citado las afirmaciones de un 
miembro del equipo diplomático de Estados Unidos que colaboró 
activamente en el siglo XX en las dinámicas de poder internacional, 
para visibilizar que el discurso de Monroe no es solo una respuesta 
coyuntural frente a la recolonización de Latinoamérica, sino que se 
convirtió en una política de Estado para su relación con América 
Latina, encaminada al control y la dominación geopolítica. 

América Latina: La Doctrina Monroe en el tiempo 
Aunque el espacio no permite efectuar una revisión histórica 

exhaustiva de los hechos que exhiben el control geopolítico en 
América Latina, a continuación se exponen algunos eventos que 
evidencian la vigencia de la Doctrina Monroe, con énfasis en asuntos 
de seguridad y defensa, como preámbulo para reflexionar sobre las 
amenazas que se ciernen sobre la autonomía del poder militar en la 
región.

Dando inicio a este recorrido, sobresale en primer lugar la 
propuesta primigenia de integración panamericanista que Estados 
Unidos propone en 1889 bajo el nombre de Unión Internacional de 
las Repúblicas Americanas, con sede en Washington, que dará inicio 
a encuentros periódicos que empezarán en 1890 bajo el argumento 
de asegurar la paz en el continente, establecer un mercado común, y 
tratar asuntos de “interés hemisférico”. Resalta que en ese momento 
aún Cuba, Guyana, Bélice, Surinam, y Puerto Rico estaban bajo 
ocupación colonial, y que en 1898 Puerto Rico será invadida por 
Estados Unidos. 
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Asimismo, también destaca que en 1903 se consolidará la 
partición del territorio colombiano promovido por Estados Unidos, 
país que incita y apoya militarmente a los separatistas luego de 
que el gobierno de Colombia se negara a autorizar la construcción 
estadounidense del Canal de Panamá propuesto por Teodoro 
Roosevelt. El Canal que une Pacífico y Atlántico se inaugura en 
1914, facilitando el comercio internacional y el control militar de 
Estados Unidos en la región, hegemonía que peligra en 1973 cuando 
el presidente nacionalista, General Omar Torrijos, logra una 
resolución de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, que 
revierte el control del Canal a Panamá. 

Cabe señalar que el General nacionalista rechazaba la 
presencia estadounidense en territorio panameño, que había 
levantado cerca del Canal a la Escuela de las Américas y el Centro 
de Instrucción para la Guerra Tropical del Comando Sur, con las 
instalaciones más amplias y mejor equipadas de Estados Unidos 
fuera de sus márgenes fronterizos, donde militares estadounidenses 
formaron a oficiales de los ejércitos latinoamericanos en tortura, 
tácticas militares, y lucha clandestina a nombre del “combate al 
comunismo” , fabricando sanguinarios dictadores (PERKINS, 2005, 
p. 88) alineados a las lógicas e intereses de Washington durante la 
Guerra Fría7.

Como resultado, se atribuye el asesinato del General Omar 
Torrijos a su postura favorable a la autonomía del territorio 
nacional, que ocurre mediante un extraño incidente aéreo, que 
según afirma el ex agente de la Agencia Central de Inteligencia, 
CIA, John Perkins, fue iniciativa de Estados Unidos (2005).

Por otro lado, solo un año antes de que la Unión Panamericana 
se transformara en la Organización de Estados Americanos, OEA 

7  Por ejemplo, no es desconocido que en Chile el sanguinario dictador Augusto 
Pinochet (1973-1981), fue formado y se mantuvo subordinado a los intereses de Washington 
en la región, lo que se expresa bien en la reversión que realiza de las nacionalizaciones 
efectuadas por Salvador Allende para entregar de vuelta las ingentes ganancias de la 
explotación de los recursos mineros chilenos a las corporaciones estadounidenses. Esta 
lógica, que es expresión de una dinámica de persuasión y uso de oficiales latinoamericanos 
por Estados Unidos se inscribe además dentro de un esfuerzo mayor para consolidar su 
espacio de control en su confrontación con la Unión Soviética.
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(1948), en 1947 se firma el Tratado de Asistencia Recíproca, TIAR, o 
Tratado de Río, el cual plantea un esquema de seguridad colectiva8, 
en el que se acuerda:

Las Altas Partes Contratantes convienen en que un ataque armado 
por parte de cualquier Estado contra un Estado Americano, será 
considerado como un ataque contra todos los Estados Americanos, 
y en consecuencia, cada una de dichas Partes Contratantes se 
compromete a ayudar a hacer frente al ataque, en ejercicio del derecho 
inmanente de legítima defensa individual o colectiva que reconoce el 
Artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas (Artículo 3. 1.).

Si bien no todos los Estados latinoamericanos firman dicho 
Tratado, expresión de la confianza que pudo haber alentado en la 
región en asuntos de seguridad y defensa, tal vez se manifiesta en la 
decisión de Costa Rica de disolver su Ejército Nacional, o la activa 
participación que asume Argentina en las sanguinarias operaciones 
y “asistencia militar” de Estados Unidos en Centroamérica bajo el 
nombre de Plan Charly.

Por otro lado, conviene señalar que en 1949, solo dos años des-
pués de la firma del TIAR, Estados Unidos asume otro compromiso 
de seguridad colectiva con Canadá y Europa mediante su adhesión 
a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, consti-
tuyendo dos compromisos incompatibles entre sí, pues en caso de 
una confrontación entre sus aliados latinoamericanos con Canadá 
o un Estado europeo, Estados Unidos tendría que romper el com-
promiso asumido en uno de los dos tratados: TIAR o TAN, y optar 
por un grupo de aliados.  

Como se conoce, en 1982 Estados Unidos viola el TIAR du-
rante la Guerra de las Malvinas cuando elige apoyar activamente al 
Reino Unido, su aliado dentro del marco del Tratado del Atlántico 
Norte, OTAN, y dar la espalda a la Argentina.

Cabe mencionar que el TIAR forma parte de los mecanismos de 
seguridad del sistema americano, junto con la Junta Interamericana 

8 Resume bien Dominique David (2005, 37; apud CHARLES-PHILIPPE 
2008, p. 407) esta perspectiva cuando afirma que: “el principio de seguridad 
colectiva es una variante de la divisa de los Tres Mosqueteros: Uno para todos y 
todos para uno (en caso de legítima defensa), uno para todos y todos contra uno (en 
casos de medidas de coerción)”. 
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de Defensa (JID), que se crea en 1942, y la OEA, marco institucional 
dentro del cual se desarrollaron durante la Guerra Fría múltiples 
estrategias de intervención estadounidense en las Fuerzas Armadas 
de la región a partir del discurso de “lucha contra el comunismo”, 
convirtiéndose en los espacios en los que se difundirá la Doctrina 
de Seguridad Nacional,9 donde se formarán sanguinarios dictadores 
y militares formados para ver en la propia ciudadanía al “enemigo 
interno” al que se debe perseguir y exterminar, como quedó 
en evidencia en Argentina, Chile, Brasil, Paraguay, Uruguay, 
Nicaragua, El Salvador, por nombrar algunos ejemplos, donde 
impusieron el miedo y el neoliberalismo, en el marco del Plan 
Cóndor en Sudamérica y el Plan Charly en Centroamérica, lo que 
benefició a empresas trasnacionales estadounidenses. 

Contrario a esta dinámica, en la primera década del siglo 
XXI, en Latinoamérica emergieron gobiernos que se distanciaron 
en varios aspectos de las relaciones de dominación impuestas 
por Estados Unidos en la región mediante la Doctrina Monroe, y 
asumieron posturas soberanas y a favor de la autonomía dentro de 
sus territorios y en sus relaciones internacionales. El resultado de este 
proceso se expresa en acciones como la nacionalización de recursos, 
nuevas formas de relacionamiento con las empresas extractivas y de 
inversión extranjera, creación y adscripción a nuevas entidades de 
integración donde queda excluido Estados Unidos y su presión por 
el “libre mercado”10, el rechazo a la injerencia estadounidense en sus 

9 La Doctrina de Seguridad Nacional parte de una comprensión militar del Estado, 
que plantea la entrega de la seguridad interna al control militar, asumiendo que dentro 
de los Estados se encuentra un “enemigo interno”, el cual se considera como tal al estar 
cercano a ideas políticas de reivindicación social, de izquierda, o que difieran de los 
gobiernos militares de la época. Desde esta concepción se ubica a Cuba como el principal 
representante de dicho “enemigo” en la región, y a cualquier manifestación discordante 
con el sistema establecido como “subversivo”. (Leal 2003) Esta es la razón por la cual se 
considera que la Doctrina de Seguridad Nacional fue “la ideología militar contemporánea 
de mayor impacto en la región” (Leal 2003, 75). De todas formas, parece que para efectuar 
una lectura más integra sobre dicha ideología resulta más oportuno advertir que esta no 
emerge de manera espontánea en América Latina, sino que fue constituida, difundida y 
promovida por Estados Unidos en la región, y que el país del norte con ella logró persuadir 
y cooptar a un sector del poder militar latinoamericano, distanciándolo de principios 
elementales relacionados con la soberanía, la autonomía y la defensa de los intereses 
nacionales, y subordinándolo a huestes e intereses foráneos, estadounidenses.

10 Como por ejemplo el Acuerdo de Libre Comercio de las Amérixas, ALCA, que 
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decisiones internas y la expulsión de sus bases militares, al tiempo 
que se retoma un acercamiento y amistad con Cuba, estigmatizada 
y bloqueada por la potencia estadounidense desde su revolución 
socialista en 1959.

De todas formas, se mantuvieron muchos de los espacios 
creados para la cooptación estadounidense de policías y militares 
mediante cursos de formación, con acuerdos bilaterales y 
similares, lo que muestra aún en este periodo la ausencia de una 
respuesta efectiva frente a la permanente amenaza que impone 
la Doctrina Monroe a la autonomía de la región y a sus Fuerzas 
Armadas. 

Estos proyectos políticos, que se han ido debilitando de 
manera gradual en Latinoamérica11, son el escenario en que emerge 
una actualidad compleja, en la cual Estados Unidos incrementa de 
manera paulatina el control en la región. 

La intención del breve recorrido efectuado busca 
evidenciar la vigencia de la Doctrina Monroe en el continente, 
y más específicamente, la injerencia estadounidense en asuntos 
de seguridad y defensa en América Latina desde inicios de la 
constitución de sus Estados, si bien por cuestiones de espacio se 
han omitido una serie de matices, momentos, hechos, y realidades 
internas dentro de cada Estado. 

Doctrina Monroe y poder militar: Autonomía o 
dominación

A partir de lo expuesto se pueden hacer algunas reflexiones 
sobre el poder militar en América Latina, tomando en cuenta las 
amenazas permanentes a su autonomía que deben enfrentar los 
Estados Latinoamericanos desde el comienzo de su vida republicana, 
dada la política de dominación definida por Estados Unidos en la 
Doctrina Monroe desde las primeras décadas del siglo XIX.

EEUU promocionó, sin lograr u concreción. 
11 Quedando en la actualidad unos pocos, que están en la mira de la desestabilización 

estadounidense, como ocurre con Venezuela, Nicaragua, Cuba o Bolivia.  
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Tomando en cuenta esta comprensión elemental, se tiene 
que los Estados de América Latina se encuentran en un continuo 
riesgo frente a las estratagemas de Estados Unidos para vulnerar su 
autonomía mediante la cooptación y dominación de sus  Fuerzas 
Armadas, para subordinarlo a su control geopolítico12, mediante 
la introducción de discursos, doctrinas y formas de comprender 
la realidad que benefician sus intereses particulares, lo que alerta 
sobre la necesidad de buscar caminos de protección frente a esta 
situación. 

En esta perspectiva, tenemos que la Doctrina de Seguridad 
Nacional,13 forjada en Estados Unidos e introducida junto a 
enseñanzas de técnicas de tortura, desaparición y asesinato de un 
“enemigo interno”,14 que fue promovida y promocionada en los 
ejércitos de Latinoamérica en el periodo de la Guerra Fría, es un 
ejemplo de cómo la Doctrina Monroe tomó la forma de un discurso 
de muerte promovido para fortalecer la posición norteamericana 
de hegemonía en la región. 

Así, este ejemplo alerta sobre la necesidad apremiante de que 
los Estados evalúen la doctrina vigente, técnicas, tácticas, ideas, 
enseñanzas, y otras nociones implantadas por Estados Unidos 
para identificar y remover todo el nefasto legado introducido 
para manipular, envenenar y subordinar a las Fuerzas Armadas 
latinoamericanas para someter de este modo a los Estados de 
América Latina, proponiendo cambios urgentes en aras de alcanzar 
una doctrina militar libre de engaños que defienda la autonomía 

12 Para lo cual han usado diversas estrategias en las últimas décadas, como 
ha sido la formación de dictadores sanguinarios y fuerzas de seguridad expertos 
en tortura y desapariciones, pero también en ha quedado en evidencia que 
puede convertirse en e

tomar no oes ue por ejemplo se evidencia en el uso que hizo del TIAR para 
comprometer al ejército de Argentina en conflictos en Centroamérica, país 
al que dio la espalda en la guerra de las Malvinas, como se mencionó en líneas 
anteriores. 

13 Corpus de ideas sanguinarias forjadas por Estados Unidos, convenientes a su 
confrontación bipolar en la Guerra Fría.

14 Que concibe de esta manera tanto a insurgentes armados como a sujetos que 
simplemente cuestionaban o no compartían ciertas ideas sobre la política y la forma de 
organización de la sociedad vigente
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de los Estados Latinoamericanos, y de sus Fuerzas Armadas, para 
que en subordinación al poder civil y a los intereses colectivos, 
fortalezcan sus valores, su doctrina, y su potencia para la defensa 
de la soberanía15, y de este modo caminar para alcanzar intereses 
colectivos latinoamericanos. En este sentido, la misión de las 
Fuerzas Armadas y sus valores constituyen una guía para evaluar 
las influencias vertidas por Estados Unidos o sus aliados en el 
pensamiento militar latinoamericano, entre los que se puede 
nombrar el valor, la independencia, la defensa de la integridad 
territorial, la lealtad a su gente, por nombrar algunos. 

En esta misma lógica, resalta la importancia de volver los ojos 
a la unidad en América Latina también en el ámbito militar, esta vez 
ya no independiente del poder civil ni subordinada a Washington 
como deshonrosamente ocurrió con el Plan Cóndor dirigido por 
Henry Kissinger, sino mediante una integración constituida desde 
el respeto y subordinación de los ejércitos latinoamericanos al 
poder popular para la defensa de sus territorios y sus recursos, de 
su soberanía y su autonomía, para la dignificación del continente. 

Conclusiones
El breve recorrido histórico llevado en este trabajo expone la 

vigencia de la Doctrina Monroe como política exterior de Estados 
Unidos para América Latina desde el siglo XIX, como preámbulo 
para advertir que esta constituye una permanente amenaza contra la 
autonomía y fortaleza de América Latina y de sus Fuerzas Armadas.

En esta perspectiva, además es posible reconocer que parte 
de la dominación llevada a cabo por Estados Unidos en América 
Latina ha sido ejercida mediante la constitución y propagación de 
ideas en el poder militar latinoamericano, tales como la Doctrina 
de Seguridad Nacional, entre otras, lo que alerta sobre la necesidad 
inaplazable de evaluar las enseñanzas vertidas sobre las Fuerzas 
Armadas, para sanear el pensamiento militar latinoamericano. 

15 Para lo cual podría ser una alternativa viable la creación de un equipo 
multidisciplinar de profesionales compuesto de civiles y militares para la depuración de 
la doctrina militar. 
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En ese sentido, destaca la importancia y la urgencia de 
depurar el pensamiento militar, en especial para la formación de 
las nuevas generaciones que ingresan a las Fuerzas Armadas en 
América Latina, pues el país del norte ha puesto énfasis en usar 
este campo simbólico para incorporar ideas convenientes a sus 
intereses, y de este modo influir en las acciones de sus miembros, 
de las Instituciones, y así intervenir en territorio latinoamericano. 

Por esta causa, de lo expuesto se concluye que al ser el poder militar 
latinoamericano un actor al que ha apuntado de forma permanente 
Estados Unidos para engañar, cooptar, y usar al servicio de sus propios 
intereses, existe la necesidad de consolidar unas Fuerzas Armadas que 
cuenten con las destrezas  y las herramientas teóricas para sortear 
dichos ataques en el campo simbólico, para reconocerlos y exponerlos, y 
rechazar de este modo los permanentes tropiezos que se les interponga, y 
fortalecer el pensamiento militar autónomo y soberano.

Finalmente, se subraya la necesidad de depurar y producir 
un pensamiento militar latinoamericano fundamentado en la 
dignidad, lealtad, soberanía y autonomía de los pueblos de América 
Latina, para enfrentar y vencer cualquier amenaza extranjera, sea 
que provenga disfrazada de doctrina militar o con ofertas de poder 
y manejo de tecnología.
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Ciganos e a imprensa capixaba:
representações culturais e práticas políticas

Daniela Simiqueli Durante1

Ciganos: o outro dos outros
A origem dos ciganos ainda é motivo de discussões. Por serem 

tradicionalmente ágrafos, há poucos registros realizados por eles 
ao longo da sua história. O surgimento dos primeiros grupos de 
ciganos na Europa Ocidental ocorreu em meados do século XV por 
meio da chamada primeira onda migratória. Muitos grupamentos 
afirmavam que a sua origem provinha do Egito o que foi 
compreendido pelos europeus como o antigo Egito, África, sendo 
que na verdade os ciganos referiam-se a uma região da Turquia. 
Assim, passaram a ser chamados de “egípcios”, “egiptanos”, gipsy 
(inglês), egypter (holândes), gitan (francês), ciganos (português), 
zíngaros (italianos). 

Estas designações foram imputadas pelos europeus, 
contudo não se sabia como os próprios ciganos se denominavam 
o que evidencia os “equívocos de observação, interpretação e
compreensão das representações que compõem essa cultura”
(SIMÕES, 2007, p. 29) ao longo dos séculos. Além disso, os
relatos sobre as populações ciganas, em quase sua totalidade, a
partir deste período, eram descritos pelos não-ciganos de modo
folclorizado o que proporcionou a construção de “imagens
contraditórias que oscilam entre sentimentos de liberdade
e alegria como de repulsa, indolência e marginalidade”
(DURANTE, 2014, p. 22).

1 Doutoranda em História pelo Programa de Pós-Graduação em História pela 
Universidade Federal do Espírito Santo (UFES). E-mail: danisimiqueli@gmail.com.
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De acordo com as pesquisas realizadas por diversos 
ciganólogos, o processo de imigração dos ciganos iniciou-se a partir 
da península indiana para o continente europeu há cerca de mil 
anos. Não se sabe os motivos que ocasionaram a disseminação dos 
ciganos por várias partes do mundo. A hipótese mais provável é que 
“ocorreram várias ondas migratórias, em épocas bem diferentes, 
talvez de áreas geográficas diversas, e por motivos dos mais variados” 
(MOONEN, 2008, p. 09). 

Uma consequência deste processo migratório foi a divisão dos 
ciganos em três grandes grupos com características bem distintas. 
O primeiro seria 

o Rom ou Roma, falam o romani, divididos em vários subgrupos 
(kalderash, matchuaia, lovara, curara, horahanei, etc), são 
predominantes nos países balcânicos e no leste europeu, mas a 
partir do século XIX migraram para outros países da Europa e 
para as Américas; segundo grupo: Sinti, língua Sinto, encontrados 
na Alemanha, Itália e França, onde também são conhecidos 
como ibéricos, vivem em Portugal e Espanha, mas também foram 
deportados ou migraram para outros países da Europa e América 
do Sul a partir do século XVI (JUNIOR, 2013, p. 96).

A princípio, a chegada dos ciganos em uma Europa calcada 
no medievo foi encarada com certa tolerância o que lhes conferiu 
uma maior liberdade em transitar pelo território europeu. Eles 
eram descritos como “viajantes exóticos, indivíduos com uma pele 
escura ou preta, e, segundo muitos cronistas, com uma aparência 
horrível e com hábitos nada agradáveis” (MOONEN, 2008, p. 
19) surgindo em diversos pontos da Europa através de bandos de 
quantidade variável, de dezenas a centenas de pessoas.  Seus hábitos 
de vida eram muito diferentes dos povos europeus – língua, trajes, 
moradia e formas de trabalho e de organização social trouxeram 
estranhamento por onde passavam.

Os benefícios papais ou salvo-condutos foram muito 
utilizados pelos ciganos, prática muito comum no período não 
sendo de uso exclusivo desta minoria étnica. Tratava-se de um “[…] 
instrumento de prestação de contas à Igreja, num mundo de lógica 
medieval, pautada na ‘aguda consciência do pecado’ e na certeza do 
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castigo” (BORGES, 2007, p. 17). Eles se apresentavam também como 
peregrinos, outra prática muito comum na época, que possibilitava 
a piedade cristã dos povos por onde passavam que se traduzia em 
abrigo, alimentação e dinheiro. 

A Era Moderna ocasionou uma série de alterações sociais 
e políticas no Ocidente. Com o declínio do poderio eclesiástico 
europeu a partir do século XVI tanto os salvos condutos quanto 
a situação dos peregrinos são questionados e, consequentemente, 
os ciganos são afetados. Por meio de decretos, surgem restrições 
no trânsito pelo continente e um recrudescimento nas políticas 
anticiganas, uma vez que, a partir deste período, eles são classificados 
oficialmente pelas autoridades como “indigentes e vagabundos” por 
não apresentarem residência fixa ou profissão.

A tolerância inicial gradativamente foi substituída pela 
aversão e pelo ódio o que abriu espaço para políticas de extermínio 
contra os ciganos, pois os mesmos representavam valores morais 
contrários à modernidade. Em consequência, os grupamentos 
ciganos dividiram-se em núcleos familiares, e os auxílios de 
moradia e alimentação desapareceram proporcionando o aumento 
da mendicância e de pequenos delitos cometidos pelos rom. As 
oportunidades de trabalho eram impossibilitadas em virtude do 
crescente preconceito em território europeu. Assim,

a criminalidade cigana aumenta sempre mais e são publicados 
editais que punem os ciganos apanhados em flagrante. 
Normalmente, não se trata de editais exclusivamente contra os 
ciganos, mas de um modo geral contra ‘pagãos’ (isto é:ciganos) e 
outros vagabundos, vadios, mendigos, vigaristas e bandidos. Só 
mais tarde surgem editais que permitem punir os ciganos pelos 
simples fato de serem ciganos, mesmo sem terem cometido crime 
algum.As punições, no entanto, são pesadas: açoites em praça 
pública (quase sempre ‘até sangrar’), marcação em ferro quente 
(geralmente nas costas), corte de partes do nariz ou das orelhas, 
para facilmente serem reconhecidos, tudo isso sempre seguido 
pelo banimento perpétuo da cidade e da província. Em casos de 
reincidência, a pena de morte, principalmente para os homens, 
através de enforcamento u decapitação. As mulheres em geral 
escapam da pena capital e são apenas banidas, junto com os seus 
filhos, para evitar que as autoridades tivessem que sustentar depois 
a quase numerosa prole cigana (MOONEN, 2008, p. 32).
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Na Península Ibérica, a condição dos ciganos apresentou-
se da mesma forma. Vindos da França, eles são relatados em 
diversos documentos como peregrinos e percorriam a Península 
Ibérica livremente através dos Salvos-condutos. Porém, as medidas 
anticiganas não tardaram. A expulsão dos árabes da Península 
Ibérica contribuiu para uma perseguição cruel contra os ciganos 
que contava com o apoio irrestrito da Igreja Católica. Espanha fez-
se valer de uma política de integração forçada deste povo que se 
mostrou infrutífera. Portugal, por sua vez, estabeleceu a condenação  
às galés e a deportação para as colônias ultramarinas 

aproveitando as expansões marítimas, iniciou um processo de 
deportação os infligindo a pena de trabalharem nas galeras onde, 
antes de partir, eram submetidos ao corte de pedaço de uma das 
orelhas, denunciando assim por onde passassem sua condição 
miserável de ‘degredados perigosos’ e ‘marginais’. Foi com esse 
estigma, que marcaria para sempre suas vidas, que esse povo 
aportou nas Américas (SIMÕES, 2007, p. 636).

Segundo diversos registros, Portugal evitou ao máximo aplicar 
a pena de morte sempre optando pelo banimento. Houve a solução 
para dois problemas: o primeiro seria eliminar a população cigana 
existente na coroa portuguesa que aumentou consideravelmente 
com a vinda de muitos ciganos do território espanhol em decorrência 
das políticas de assimilação e extermínio adotadas. Em segundo, a 
carência de mão-de-obra nas colônias ultramarinas impulsionou 
esta política pelo governo português.

O primeiro cigano deportado para o Brasil foi João de Torres 
com sua mulher, Angeliana e seus filhos em 1574. Inicialmente,

João foi condenado às galés e Angeliana deveria deixar o país dentro 
de dez dias. Alegando, no entanto, que ‘era fraco e quebrado, e não 
era para servir em coisa de mar e muito pobre, que não tinha nada 
de seu! João pediu para poder sair do Reino, ou então que pudesse 
ir para O Brasil para sempre. O pedido foi deferido e a pena foi 
mudada para cinco anos para o Brasil, onde levará sua mulher e 
filhos (MOONEN, 2008, p. 125).

Em função deste documento João de Torres foi considerado 
o primeiro cigano a entrar no Brasil, porém, não há registros sobre 
o seu embarque, chegada na colônia e  residência em solo brasileiro 
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ou se retornou para Portugal passados os cinco anos. O fato é que a 
deportação dos ciganos tornou-se efetiva no Brasil entre os anos de 
1685 a 1686, e as regiões do Maranhão, Pernambuco e Bahia foram 
as que receberam inicialmente o maior fluxo de ciganos. Sanções e 
normativas foram decretadas entre os quais a proibição do uso da 
língua cigana e de gírias e que não fossem transmitidas para seus 
filhos com a intenção de que deixassem de ser faladas. 

No século XVII, têm-se registros da presença de ciganos em 
Minas Gerais e em São Paulo e os consequentes conflitos com as 
autoridades locais. A associação dos ciganos com a bandidagem 
era feita com frequência pelo poder público mesmo que nada fosse 
efetivamente comprovado. Alojar ciganos era crime previsto sujeito 
à deportação para Angola e qualquer pessoa poderia prender ciganos 
e entregá-los às autoridades podendo “a pessoa tomar-lhes os bens, 
ouro, roupas ou cavalo” (MOONEN, 2008, p. 126). Com a vinda de 
Dom João VI, era frequente a apresentação de artista ciganos na 
Corte Imperial, além da participação dos ciganos no comércio de 
escravos o que conferiu ao Rio de Janeiro o epíteto de “capital da 
ciganada” neste período.

O status conferido aos ciganos da Corte não se reproduzia 
nas demais  províncias. A repressão, intolerância e perseguições 
eram frequentes e as suas práticas de comércio, de quiromancia 
e “feitiçaria cigana” eram muito mal vistas e afrontavam a ordem 
vigente destes espaços. O nomadismo dos grupos era muito mal 
recebido pelas autoridades locais o que fomentava a desconfiança 
entre a polícia da época que via tal prática como uma forma de fuga 
dos delitos cometidos pelos ciganos.

Com o advento do nacionalismo e do projeto de modernização 
do país impulsionados pela Proclamação da República, os ciganos 
passam a ser considerados uma ameaça aos ideais progressistas do 
período. Apesar de não serem os únicos, eles eram

considerados um obstáculo à implementação desse projeto 
modernizante, gerando fortes reações tanto por parte das 
autoridades quanto à população do período, fator que contribuiu 
muito o agravamento de um processo de isolamento destes ao 
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longo das décadas e, sobremaneira, para concretização de uma 
situação contemporânea de perceptível invisibilidade política, 
econômica, social e cultural dos ciganos no Brasil (BORGES, 2007, 
p. 07).

Nas últimas décadas do século XIX, o Brasil recebeu uma 
nova onda migratória de ciganos vindos de diversas regiões do Leste 
europeu conhecidos como Rom ou Roma. Até então, somente os 
ciganos Calon, de origem ibérica, residiam no país. Os Rom são 
incluídos na categoria de imigrantes indesejáveis que incluíam os 
deficientes físicos e mentais, indigentes, portadores de doenças 
infecciosas, condenados e aqueles que apresentavam uma conduta 
imprópria à vida pública. 

Ciganos e os periódicos capixabas
O estudo exploratório ocorreu nos jornais capixabas 

Diário da Manhã, e O Estado do Espírito Santo entre os anos de 
1890 a 1927. Em sua imensa maioria, questões como imigração, 
homicídios e roubos constituíam os principais temas relacionados 
aos ciganos nos periódicos do estado. A manutenção da ordem 
pública e a preservação da propriedade eram frequentemente 
mencionadas quando se noticiava a entrada de grupos de ciganos 
no Espírito Santo. Desta forma, além de verificarmos a presença 
das populações ciganas em território capixaba, nos foi possível 
analisar a constituição e permanência desta minoria étnica através 
da circulação dos  impressos.

Enquanto documento histórico, a imprensa possui uma 
grande relevância, uma vez que

influenciava e era influenciada por vozes, falas e gestos não-
escritos, em via de mão dupla, numa complexa teia de circulação, 
recepção e retransmissão de conteúdos que ultrapassavam o espaço 
impresso (MOREL, 2003, p. 103).

Os diversos espaços socioculturais, desta forma, são 
contemplados nos jornais que, através da sua periodicidade e 
circulação de ideias, contribuem para a socialização do indivíduo e 
os conceitos éticos e estéticos de uma comunidade.
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No fim do século XIX, a imprensa estreita as suas relações com 
os espaços públicos que sofriam intensa transformação. Por meio 
de um linguajar simples e de um discurso proveniente de diversos 
atores sociais, os jornais deste período apresentaram uma inegável 
importância no que se refere à configuração da esfera pública por 
meio da disseminação de valores culturais que foram responsáveis 
pela construção da identidade nacional no período republicano.

A imprensa torna-se fonte à medida que analisamos as 
representações dos ciganos no Espírito Santo do período elencado, 
tornando-se objeto cultural para a investigação dos conceitos de 
prática e representação. Para tanto, as representações contribuem 
na ordenação e classificação do mundo social. Roger Chartier 
analisa que as representações atuam de forma articulada através de 
três modalidades por meio do trabalho de

classificação e de delimitação que produz as configurações 
intelectuais múltiplas, através das quais a realidade é 
contraditoriamente construída pelos diferentes grupos, 
exibir uma maneira própria de estar no mundo, e, por fim, 
significar simbolicamente um estatuto e posição e as formas 
institucionalizadas e objetivadas graças às quais uns representantes 
marcam de forma visível e perpetuada a existência do grupo, da 
classe ou da comunidade (CHARTIER, 1988, p. 24).

No Brasil, a imprensa periódica nasceu há cerca de duzentos 
anos e apresentou uma especificidade de extrema relevância: o seu 
surgimento encontrou-se atrelado às transformações políticas e 
culturais das instituições, dos espaços públicos e da construção do 
Estado nacional brasileiro. No século XIX, os jornais “passam a ser 
o principal veículo para comunicar e receber informações. A partir 
de então, incorporavam as notícias locais, políticas e cotidianas, e 
também as nacionais e internacionais” (ROCHA, 2012, p. 45).

Em 10 de Setembro de 1808, iniciou-se a circulação da 
“Gazeta do Rio de Janeiro” que se tornou o primeiro periódico a ser 
editado no país. Tal iniciativa deveu-se à inauguração da Imprensa 
Régia por Dom João que tinha como intuito atender ao cotidiano 
burocrático da Coroa Portuguesa. Já com a coroação de Dom Pedro 
II, os impressos assumiram um papel destinado à consolidação da 
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unidade do país. È importante ressaltar que no início do Oitocentos, 
o florescimento da imprensa brasileira apresentava um caráter 
nacionalista e anti-lusitano e através “dos tipógrafos, desenhistas e 
editores de jornais, a imprensa começa a dar passos mais firmes e 
busca atender as necessidades de seu público leitor que passa a ser 
visto como um mercado consumidor em potencial” (DURANTE, 
2014, p. 68).

No início do século XIX, os periódicos que circulavam no 
Brasil não possuíam uma linguagem de caráter jornalístico. Além 
disso, apresentavam notícias impressas de quarta e até quinta 
natureza, ou seja, em sua imensa maioria, a imprensa do período 
utilizava notícias de periódicos  internacionais com o intuito de 
divulgar assuntos da atualidade. Isto significa que uma rede de 
textos eram lidos e relidos e posteriormente resumidos em pequenas 
notas ou ampliados em grandes textos de acordo com o interesse 
por aquela informação (BARBOSA, 2010). 

As notícias obtidas por meio de informação oral também 
eram muito utilizadas pela imprensa do século XIX. Como exemplo, 
citamos as notícias obtidas por meio de uma fonte oral e que era 
transformada em letras manuscritas e, em seguida, impressas. Para 
Marialva Barbosa, o circuito de comunicação

que termina com a publicação da informação pela Gazeta 
e, sobretudo, com a interpretação que dela faz os leitores, 
transformados em anônimos pelo correr do tempo, começara com 
uma informação oral de um oficial espanhol. Não importa o nome, 
apenas a informação que transmitira (BARBOSA, 2010, p. 29).

Assim, os impressos atendiam a necessidade do público leitor 
e eram lidos, por meio de uma leitura individual ou compartilhada, 
em qualquer espaço, atendendo, dessa forma, os leitores analfabetos. 
Tanto a escrita quanto a oralidade apresentavam papéis simultâneos 
nos espaços sociais do período que se traduziam em locus de contato 
e interseção e, dessa forma, atendiam tanto as elites econômicas e 
culturais quanto às camadas menos favorecidas, entre os quais os 
escravos.
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Nas últimas décadas do Oitocentos, as profundas 
transformações ocorridas na sociedade brasileira foram refletidas 
nos periódicos inundados por uma áurea de modernidade. Baseadas 
nas concepções europeias de progresso que almejavam a construção 
de uma nova sociedade, no qual os impressos deveriam adotar 
uma postura de disseminação desta modernização. Houve assim 
um considerável aumento das tipografias acrescido a melhorias 
nos jornais circulantes. O desenvolvimento dos Correios, da 
malha ferroviária, e abertura da primeira agência de notícias 
impulsionaram a ampliação das assinaturas dos periódicos.

A Abolição e a República foram fatores decisivos para a 
inserção do Brasil no sistema capitalista mundial, e os jornais 
abarcaram as transformações necessárias a fim de atender a esta 
demanda. Dessa forma, os padrões editoriais modificam-se e as 
noticiais buscam apresentar “imparcialidade” em seus conteúdos, 
principalmente nas matérias policiais. O estabelecimento de uma 
nova ordem social era o principal intuito por meio da criação de 
“um novo sentido para as relações de trabalho, controlar o lazer, 
manipular as camadas letradas e unificar os discursos da nova 
ordem” (DURANTE, 2014, p. 70).

O discurso da imprensa visava, portanto, a valorização de 
uma inserção compulsória em um processo civilizatório calcado 
no progresso, assim como nos símbolos deste novo tempo. Assim, 
coube às classes populares, um projeto político que determinava a 
expulsão destas dos centros nobres dos espaços urbanos em direção 
aos subúrbios distantes. A intervenção dos discursos higienistas nas 
políticas públicas parecia obedecer

ao mal confessado objetivo de tornar o ambiente urbano salubre 
para um determinado setor da população. Tratava-se de combater 
as doenças hostis à população branca, e esperar que a miscigenação 
– promovida num quadro demográfico modificado pela imigração 
europeia- e as moléstias reconhecidamente graves entre os 
negros lograssem o enbraquecimento da população, eliminando 
gradualmente a herança africana da sociedade brasileira 
(CHALLOUB, 2007, p. 13).
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As populações ciganas apesar de constituírem um grupo 
étnico bem menos expressivo que os negros, são incluídos nesta 
perspectiva onde a urbis representará a concretização de um novo 
mundo movido pela velocidade e progresso, um novo tempo onde 
as cidades deveriam ser purificadas livrando-as daquele “mundo 
de imundice”. As novas concepções e valores anunciados pela 
modernidade, portanto, excluíram a população de despossuídos 
nas cidades, os escravos recém-libertos, os mestiços e os ciganos. A 
corporificação do liberalismo e do racismo nos processos políticos 
do Estado Republicano tinha como intuito o estabelecimento das 
diferenças sociais que determinaram a existência de uma hierarquia 
social rígida capaz de estabelecer critérios distintos de cidadania.

A imprensa capixaba surgiu em 1840 no período de transição 
entre a Regência para o Segundo Reinado. Em busca da construção 
de uma concepção de Nação, o teor das matérias não diferenciou 
em relação aos demais periódicos do país ao longo do século XIX. O 
desenvolvimento da imprensa era recebido com muito entusiasmo 
pelo capixaba que acreditava no caráter progressista da instituição, 
como verdadeiros “difusores da luz, da cultura e da liberdade” 
(ROCHA, 2012, p. 47). O caráter atuante dos jornais em solo 
capixaba apresentou um movimento ascendente em função tanto 
do aumento das tiragens quanto ao crescente número de leitores 
durante o Oitocentos. Dessa forma, a imprensa no estado assume 
status de agente político e cultural na sociedade espírito-santense.

O discurso e o modo como as informações eram transmitidas 
pelos impressos capixabas neste período foram consoantes com as 
novas políticas públicas implantadas pelo regime republicano e 
que iam de encontro às práticas de sobrevivência das comunidades 
ciganas no estado. Com o processo de urbanização, as cidades 
passaram a ser administradas por meio de um caráter disciplinador 
que almejava a homogeneização dos espaços urbanos a partir da 
segunda metade do século XIX atendendo, assim, a uma perspectiva 
burguesa que buscava a desterritorialização dos emblemas religiosos 
e étnicos. A territorialidade cigana representada pelo acampamento 
cidades e trajetos sofre ameaça o que ocasionou na deterioração das 
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complexas relações existentes destas comunidades. A urbanização 
das cidades “previa a fixação destes “indesejáveis” para fora do 
perímetro urbano. Naquele momento foi travada uma disputa pela 
ocupação do espaço social entre ciganos e gadjé” (REZENDE, 2000, 
p.173). Em território capixaba, este quadro também se refletiu, uma 
vez que a constante mobilidade destes grupos trazia as incertezas a 
uma sociedade que almejava a modernização e a ordem.

È considerável o aumento de notas que tratam sobre a presença 
cigana nos jornais capixabas entre o final do século XIX e início 
do século XX. A entrada destas comunidades representavam uma 
grande preocupação para as autoridades do período. De acordo com 
os periódicos, era frequente a entrada de grupamentos pelos estados 
de Minas gerais, Rio de Janeiro e Nordeste, predominantemente 
Bahia. Neste último caso, o uso de embarcações pelos ciganos 
(denominadas paquetes) eram frequentes e prontamente 
interceptadas pela polícia. No Diário da Manhã de 08 de Junho de 
1912 em uma nota intitulada “ A polícia e os ciganos” noticiou-
se a ação policial que “impediu que desembarcassem neste porto, 
diversos ciganos expulsos pela polícia platina”.o mesmo periódico 
relata com maiores detalhes uma nova ação policial desta natureza:

Desembarcaram hontem do paquete ‘ Ceará’, vindos da Bahia, 
sessenta e três ciganos, sendo quinze menores. Chegando ao 
conhecimento da polícia a immigração dessa gente perigosa,o sr. 
Tenente Hollanda Cavalcante, commissario da polícia do Porto, 
tomou as necessárias providencias, intimando-os a continuar a 
viagem, voltando para bordo esses indesejáveis, que ficaram sob a 
vigilância de um agente policial até a partida do vapor (Diário da 
Manhã, 15 nov. 1919).

Havia um papel de destaque exercido pela polícia marítima 
do período que consistia em reprimir a entrada dos ciganos no 
estado, conforme noticiava o Diário da Manhã sobre a atuação 
do ativo comissário da polícia marítima de Vitória, Senhor João 
Ribeiro Silvares que “impediu o desembarque de um grupo de 
sessenta ciganos, que de bordo do paquete “Brasil” aqui pretendeu 
desembarcar hontem” (Diário da Manhã, 24 de Abril de 1912). O 
desembarque de ciganos consistia uma preocupação recorrente  
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nos impressos do período. Em outra matéria noticiada pelo mesmo 
jornal, vê-se a repressão policial sobre um grupamento que acabara 
de aportar na cidade de Vitória:

Ante hontem, chegou a esta capital, vindo de Pernambuco, pelo 
‘Olinda’, um numeroso grupo de ciganos, dos que constantemente 
assolam o Rio de janeiro e S. Paulo, principalmente no interior. 
São malandros que põem em polvorosa todos os lugares por 
onde andam, devido aos audaciosos roubos a que se entregam, 
sacrificando a tranquilidade das famílias. A respeito do terror 
que essa gente infunde no Brasil, parece ser exactamente o paiz 
mais procurado por elles, pois constantemente, e por toda a parte, 
aparecem aos bandos, explorando a simplicidade do publico, por 
meio de diabólicos sortilegios e roubando escandalosamente nos 
bairros afastados da capital. As 100 autoridades policiaes, cientes 
do ocorrido, tomaram prontas providencias para que fossem 
eles reembarcados no mesmo vapor, não consentindo que aqui 
permanecessem. E isso foi feito, apezar dos protestos dos meliantes 
(Diário da Manhã, 20 fev. 1912).

A criminalidade e a vadiagem  eram  temas recorrentes nos 
impressos do período referenciado. Em muitos deles, há relatos 
de crimes e detenções ocasionadas pelos ciganos. Nestes casos, 
a repressão das forças policiais baseava-se, em grande parte, em 
pressupostos higienistas, uma vez que a dinâmica do Estado via os 
grupos ciganos como perigosos e desnecessários, como também eram 
responsáveis por diversos roubos e por corromperem os costumes 
calcados na moral burguesa. Vistos como incivilizados, seus valores 
eram “tidos como algo tão absurdo que nem sequer eram percebidos 
como sendo traços de outra cultura” (TEIXEIRA, 2007, p. 69). Dessa 
forma, as ações policiais contra os grupos ciganos eram constituídas 
por forte contingente, fato evidenciado na nota abaixo

O dr. Chefe de policia leu hontem telegrama do delegado de 
policia de Alegre comunicando o regresso da força que fora ao 
Veado em perseguição dos ciganos. As forças do Alegre e do 
Calçado chegaram conjunctamente no Veado, pondo em fuga 
os criminosos e restabelecendo ali a ordem.As autoridades 
procederam a todas as diligencias na forma da lei (O Estado do 
Espírito Santo, 16 mar. 1898).

Os assassinatos e roubos supostamente causados pelos 
ciganos eram noticiados com veemência pelos jornais do estado. 
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As representações dos ciganos enquanto indivíduos avessos ao 
trabalho e, até mesmo, como bárbaros acusados de transgredir as 
leis primordiais de convivência familiar e social ampliavam o temor 
da população e geravam  instabilidade social por onde estes grupos 
passavam, tornando-se uma “praga” que precisava ser banida.

Itapemirim, 31 de Agosto. Um grande bando de ciganos aproxima-
se deste município. Consta serem os 500 que recentemente 
causaram tanto alarme no município de Campos. A população 
está aterrorizada. Peçam providencias às autoridades, no intuito 
de garantir a ordem publica e a propriedade particular (O Estado 
do espírito Santo, 02 nov. 1890).

A questão da imigração era um tema recorrente e de 
preocupação das autoridades e intelectuais do período referenciado. 
Compreendia-se que o processo imigratório deveria apresentar como 
principal função suprir os locais em que o elemento genuinamente 
brasileiro fosse escasso, porém, estes imigrantes constituíam-se 
em grupos que não possuíam unidade com a pátria o que poderia 
corroborar com a independência de regiões do país

japoneses, italianos, com ou sem trachoma, alemães, húngaros, 
turcos, russos, ciganos, que venham, se quiserem. Mas que o 
governo selecione os melhores dentre eles, e os distribua  por 
todas as zonas do paiz.Localizando-os, como se tem feito, numa só 
região- mais um dia, menos um dia, o que por enquanto não vae 
além dos lumes oratórios em assembleas estaduais, inflamadas do 
amor das suas pequenas pátrias, será visível realidade (Diário da 
Manhã, 26 nov. 1924).

A mendicância também era uma questão amplamente 
debatida pelos impressos d período. A associação entre pobreza 
e as comunidades ciganas era muito frequente. Várias matérias 
estabeleciam analogia a outros grupos sociais que s encontravam 
em situação socioeconômica desfavorável. Ser comparado a 
estes sugere um nível de extrema degradação social. È o caso do 
arcebispo português de Villa Real que ao conhecer a situação dos 
portugueses no Brasil declara que seus conterrâneos “[…] curtem 
a maior miséria, vivendo como ciganos” (Diário da Manhã, 13 de 
Maio de 1927). Na China, o cronista descreve o caos do Mercado de 
Pequim comparando com turbas de ciganos nômades (O estado do 
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Espírito Santo, 03 de Julho de 1900). Em outro texto publicado pelo 
mesmo periódico, relata-se os problemas que o governo soviético 
enfrentava com o recenseamento da sua população, devido às 
populações nômades, entre os quais os ciganos, que por causa desta 
prática possuíam um modo de vida primitivo e miserável ( Diário 
da Manhã, 07 de Junho de 1927) . No mesmo periódico, a situação 
dos campesinos mexicanos é considerada extremamente degradante 
sendo comparados a escravos assalariados cujas aldeias “[…] parecia 
um acampamento de ciganos (Diário da Manhã, 27 de Julho de 1911).

Em 1899, as consequências da abolição são relatadas pelo 
Estado do Espírito Santo que descreve a situação precária de vários 
ex-escravos considerando-os perdidos e mal trapilhos como hordas 
de ciganos, uma vez que

sem dinheiro e com pouca roupa, alguns só andaina, e muitos em 
franca e ostentosa pirangagem, sem pouso e sem receio das algemas 
pareciam as primitivas romarias de foliões e tafues ou uma horda 
de ciganos (O estado do Espírito Santo, 13 Maio 1899).

A trajetória dos ciganos em solo capixaba demonstra que a 
imprensa do  período elencado contribuiu de modo veemente para 
a construção de representações que promoveram a desqualificação 
e a consequente exclusão desta minoria étnica no estado do 
Espírito Santo no final do século XIX e início do século XX. Faz-se 
necessário compreender, entretanto, que o interesse da população 
por este tipo de reportagem reforçou os veículos de comunicação 
do período a atender os diversos setores sociais e consequentemente 
as suas demandas, o que lhes dava a oportunidade de desenvolver 
temas de notícias que proporcionassem interesse ao grande público 
leitor. Assim, quando nos reportamos aos modos de comunicação as 
relações comunicação e público e comunicação e poder, pois 

sem o público, que lhe dá respaldo real e simbólico, os meios 
de comunicação não adquirem poder suficiente para se tornar 
intermediários possíveis entre o poder e o público ou para 
participar efetivamente do jogo de barganha do poder com que 
também construíram sua história no Brasil (BARBOSA, 2009, p. 
67)
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A disciplina Estudo(s) de Problemas 
Brasileiros e o processo civilizador em 

tempos de autoritarismos
Davison Hugo Rocha Alves11

A presente comunicação é resultado das pesquisas em 
andamento feitas para a tese de doutoramento no Programa de Pós-
Graduação em História Social da Amazônia (PPHIST/UFPA) que 
tem como objetivo estudar a história de uma disciplina acadêmica 
em tempos de ditadura militar chamada de Estudo(s) de Problemas 
Brasileiros. A comunicação pretende debater a construção curricular 
da disciplina EPB para o ensino superior a partir da promulgação do 
decreto-lei nº 869 de 12 de setembro de 1969. A disciplina EPB tinha 
dois elementos centrais dentro de proposta de sua formulação, que 
são: a Doutrina de Segurança Nacional (DSN) e a tradição católica.

A historiografia da ditadura militar desde as rememorações 
dos 40 anos do golpe civil-militar de 19642, apresentou novas 
perspectivas para o estudo dos governos militares. O apoio 
expressivo da sociedade brasileira ao evento-chave de 31 de março de 
1964 e 01 de abril de 1964 começou a sofrer resistência em 1968. No 

1 Doutorando do Programa de Pós-Graduação em História Social da Amazônia 
(PPHIST/UFPA). Mestre em História Social pela Universidade do Estado do Rio de 
Janeiro (UERJ). Docente do Faculdade de Ciências da Educação da Universidade Federal 
do Sul e Sudeste do Pará (UNIFESSPA) do campus Marabá. E-mail: davison.rocha20@
yahoo.com.

2 Neste artigo usamos a nomenclatura golpe civil-militar, pois, entendemos que 
o evento que inaugura a ditadura militar brasileira teve o apoio e o consentimento de 
parcela da sociedade brasileira. Podemos citar como exemplo a igreja católica, os grandes 
proprietários rurais, os empresários, parte das classes médias urbanas e o setor conservador 
e anticomunista da igreja católica, a imprensa. Conforme apresenta Daniel Aarão Reis 
(2015), Rollemberg (2008), Grinberg (2004), Silva (2012), Quadrat (2009), Kushnir (2004), 
Cordeiro (2009, 2012) nas reflexões sobre a experiência brasileira e a “responsabilidade 
ampliada” da sociedade brasileira.

mailto:davison.rocha20@yahoo.com
mailto:davison.rocha20@yahoo.com
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Brasil, ocorreram greves em diversos setores da sociedade, protestos 
estudantis contra os acordos MEC- USAID3, contra o ensino pago, 
contra a modernização conservadora implementada pelos governos 
militares para as universidades brasileiras (MOTA, 2014). Havia 
uma mobilização da classe estudantil contra as ações consideradas 
arbitrárias pelos reitores conservadores, que estavam alinhados ao 
projeto de nação pensado pelos militares.

A situação política nacional era de grande tensão depois 
do fechamento do congresso nacional com o AI-5 que foi editado 
no dia 13 de dezembro de 1968, os militares estavam receosos de 
que a classe política pudesse de novo desenvolver manifestações 
contra a ordem vigente estabelecida. Segundo a historiografia do 
regime militar havia também uma discussão dentro do ambiente 
militar, pois, setores das forças armadas queriam um militar jovem 
e enérgico para assumir o comando do país.

Em 1969, assumiu uma junta governativa no Brasil, diante 
da impossibilidade de continuar no cargo o ex-presidente Costa 
e Silva por questões de saúde. Na noite do dia 30 de agosto de 
1969 na cidade do Rio de Janeiro as forças armadas reuniram-se 
com a intenção de discutir o problema o impedimento do então 
chefe militar Costa e Silva. Os militares que participaram foram os 
seguintes: o general Aurélio Lira Tavares, do Exército, o almirante 
Augusto Rademaker Grünewald, da Marinha, e o brigadeiro 
Márcio de Sousa e Melo, da Aeronáutica.

O ato Institucional nº 12 (AI-12) informa que as funções da 
presidência foram assumidas de maneira interina por uma junta 
militar que tinha com finalidade dar continuidade aos atos da 
administração pública. Durante o ato que ocorreu no dia 31 de agosto 
de 1969 em cadeia nacional ficou acordado que o vice-presidente 

3 Durante os anos 1960 houve a produção de uma série de acordos entre o Ministério 
de Educação e Cultura (MEC) e a United States Agency for International Development 
(USAID). Visavam estabelecer convênios de assistência técnica e cooperação financeira à 
educação brasileira. Entre junho de 1964 e janeiro de 1968, período de maior intensidade 
nos acordos, foram firmados 12, abrangendo desde a educação primária (atual ensino 
fundamental) ao ensino superior. O último dos acordos firmados foi no ano de 1976. 
Fonte: Lombardi, Saviani e Moura (2006).
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Pedro Aleixo não iria assumir a presidência da República como 
previa a constituição federal de 1967.

O debate local sobre a disciplina acadêmica EPB ainda está 
em construção dentro dos estudos historiográficos, percebemos 
que existem diversas produções sobre a disciplina Educação Moral 
e Civismo e os sentidos atribuídos a esta disciplina nas diversas 
regiões do país, no entanto, carece de estudos aprofundados sobre 
a disciplina EPB no que se refere ao seu projeto de nação pensados 
pelos governos militares para a juventude universitária. Por isso, 
recorremos aos trabalhos em torno da EMC para compreender 
o projeto de educação Os trabalhos de Lerner (2013) para a 
compreender a experiência da disciplina EPB na UERJ na pós-
graduação, e os trabalhos de Bertotti (2015) e Koch (2019) para 
compreender a experiência da disciplina EPB na graduação na UFPR 
e na UFRGS são os únicos trabalhos que foram feitos sobre o tema 
em questão.

Diante do balanço exposto sobre a disciplina EPB e as 
experiências institucionais mencionadas, cabe ressaltar que a 
historiografia ainda não construiu um trabalho de fôlego que 
apresente a nível nacional a experiência desta disciplina acadêmica. 
Portanto, consideramos importante fazer essa reflexão a partir de 
diversas fontes históricas. Fazer um movimento de conexão das 
margens para o centro do processo educacional. Neste sentido, a 
presente comunicação é um recorte da tese de doutoramento em 
andamento no Programa de Pós-Graduação em História Social da 
Amazônia (PPHIST/UFPA), que tem como finalidade compreender 
as mudanças ocorridas no período de 1969 a 1993 da disciplina 
acadêmica denominada Estudo(s) de Problemas Brasileiros.

Redesenhando a disciplina EPB aos moldes dos governos 
militares

O ministério da Educação e Cultura era comandada pelo 
coronel Jarbas Passarinho (1969-1974), ele havia assumido o comando 
da pasta ministerial após a decretação do AI-5 e no momento de 
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grande repressão política no Brasil. A ditadura militar havia 
perseguido os trabalhadores, os camponeses em 1964 e agora 
preparava-se para a guerra revolucionária dentro das universidades 
e escolas brasileiras. O decreto-lei nº 477 de 26 de fevereiro de 1969 
define infrações disciplinares praticadas por professores, alunos, 
funcionários ou empregados de estabelecimentos de ensino público 
ou particulares. Era o início da repressão do novo ciclo repressivo e a 
construção de um estado ditatorial comandado com mais vigilância 
e controle em torno das ações estudantis (MOTA, 2014, p. 148.).

Portanto, a disciplina Estudo de Problemas Brasileiros (EPB) 
surge em meio ao contexto social e político turbulento. O ministério 
da Educação e cultura queria construir um projeto de socialização 
político-ideológica que possuía as seguintes características: 
moderno, autoritário, liberal e conservador. A disciplina acadêmica 
possuía uma peça- chave de construção do projeto de nação dos 
governos militares no pós-1968.

O decreto-lei nº 869 de 1969 foi considerada a lei da Educação 
Moral e Cívica dos governos militares. No ensino superior, segundo 
o decreto-lei em seu artigo 2º no seu parágrafo 2º destaca que “o 
sistema de ensino superior, inclusive pós-graduado, a Educação 
Moral e Cívica será realizada, como complemento, sob a forma de 
Estudos de Problemas Brasileiros, sem prejuízo de outras atividades 
culturais visando ao mesmo objetivo”. Aliado a essas duas reformas 
educacionais foi pensada formas de controlar a juventude brasileira 
por dentro das instituições públicas. Podemos destacar como 
intervenções neste período a criação da Comissão Nacional de Moral 
e Civismo (CNMC) em ato administrativo no dia 12 de setembro 
de 1969, ela foi estabelecida por meio do decreto lei 869 de 1969, 
que tinha como objetivo de implantar a doutrina e de instituir a 
disciplina Educação Moral e Cívica em todas as escolas do país. A 
Comissão Nacional de Moral e Civismo (CNMC) tinha a função de 
fiscalizar, de difundir e de implantar a doutrina da Educação Moral 
e Cívica (EMC).

A disciplina acadêmica surgiu em 1969 e o seu término no 
currículo escolar data do ano de 1993, no entanto, nesta apresentação 
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abordaremos apenas o período de implementação pelo governo 
militar durante a gestão do ex-ministro da educação e cultura Jarbas 
Passarinho. A ideia central que trabalharemos nesta comunicação 
é que a disciplina Educação Moral e Cívica para todos os níveis de 
ensino ainda não tinha sido implementada durante os anos 1970, 
ela ainda não havia sido consolidada dentro da prática educativa, 
após 3 anos de efetivo decreto-lei nº 869 de 12 de setembro de 1969 
(JORNAL DO BRASIL, 1972, p. 33).

A disciplina era ministrada por professores aposentados 
sendo escolhidos pelos diretores das escolas públicas. Não havia uma 
formação de professores para a disciplina Educação Moral e Cívica, 
o que complicava ainda mais o processo pedagógica da disciplina 
recriada em 1969. A professora Esther Ferreira durante conferência 
ministrada na Escola Superior de Guerra em agosto de 1971 destaca 
a improvisação do ensino de moral e cívica, ela destaca que

O ensino de moral e cívica, quando mal orientado, pode ser 
contraproducente. A aplicação da matéria está estruturada na 
mais absoluta improvisação e qualquer erro ou imprudência 
que se cometa em assuntos como este pode levar a resultados 
irreversíveis. Por isso, a maior preocupação dos sistemas da 
Educação Moral e Cívica deve ser a formação de professores 
especializados. Este tipo de ensino, quando mal orientado 
e conduzido, pode desprestigiar a matéria, ao invés de lhe 

encarecer a importância (Jornal do Brasil, 1972, p. 33).

Devido à falta de orientação pedagógica, os professores de 
Educação Moral e Cívica estavam desvirtuando o ensino desta 
disciplina, a incompetência dos professores limitavam a ensinar o 
aluno somente a desenhar a bandeira, a cantar o Hino Nacional e a 
conhecer os vultos históricos (Jornal do Brasil, 1972, p. 33). Não seriam 
estes os objetivos nacionais pretendidos pela disciplina recriada 
com o decreto 869 de 12 de setembro de 1969.

A disciplina EPB foi sendo gestada no interior do Conselho 
Federal da Educação (CFE) durante os anos 1970, havia sido pensado 
um currículo oficial pelos intelectuais do regime militar. Durante 
os anos 1970 a Educação Moral e Cívica ainda não era aceita dentro 
das diversas etapas de ensino, a principal queixa da disciplina em 
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questão era a sua relação com a relação à disciplina EMC construída 
durante o Estado Novo. As críticas internas dentro do regime 
militar também se destacavam, as que se sobressaiam foram em 
relação a desenhar a bandeira nacional, a cantar o hino nacional e 
a conhecer os grandes vultos históricos da nação brasileira. A EMC 
não era isso! Os professores estavam desvirtuando dos objetivos da 
revolução democrática de 1964.

No que se refere a disciplina EPB percebemos que o CFE 
durante os anos 1970 também lança o seu programa curricular oficial, 
que foi amplamente divulgada pela mídia conservadora, onde os 
programas curriculares para todos os níveis foram apresentados 
para a sociedade brasileira (Jornal Correio da Manhã, 1972, p. 8). 
Percebemos que era uma forma de controle do que deveria ser 
discutido dentro das universidades, sobre os problemas brasileiros 
escolhidos pelos  governos militares para o discente universitário. 
Conforme apresentado a seguir,

Unidade I) Panorama geral da brasilidade brasileira.
• Características gerais da geopolítica e geoeconomia 

nacional.
• O homem brasileiro: formação étnica e cultural; traços 

característicos; pirâmide etária; situação demográfica.
• As instituições sociais, políticas e econômicas.
• O comportamento social; estratificação, mobilidade e 

adaptação social; ação comunitária; ética individual, 
profissional e social.

Unidade II) Problemas morfológicos.
• As estruturas econômicas; análise do sistema econômico 

brasileiro.
• As estruturas sociais. As estruturas políticas e as 

características da democracia no Brasil.
• A estrutura dos poderes Executivo, Legislativo e 

Judiciário.
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Unidade III) Problemas de desenvolvimento econômico.
• A riqueza nacional do solo, subsolo e fundo do mar; 

Petróleo e Siderurgia.
• Povoamento do solo.
• A Amazônia e seus problemas.
• O Nordeste e seus problemas.
• Os transportes e a economia.
• Desenvolvimento agrícola e pecuário.
• Reforma agrária. Problema energético.
• Desenvolvimento industrial.
• Comércio interno e internacional.
• Disparidades regionais e integração econômica setorial 

e nacional.
• Política monetária, creditícia e fiscal. Planejamento 

econômico, Trabalho e Previdência Social.
• Mercado de capitais.

Unidade IV) Problemas socioeconômicos.
• Habitação.
• Saúde: prevenção, assistência médica e reabilitação.
• Saneamento básico e erradicação das endemias.
• Educação, diagnóstico e soluções.

Unidade V) Problemas políticos.
• Filosofias e ideologias políticas.
• O poder nacional: suas expressões.
• Representação popular.
• Partidos políticos: organização e funcionamento.
• Evolução política nacional.
• Problemas geopolíticos: a ocupação do solo e os limites 

territoriais.
• Política econômica.
• Política social.
• Política externa.
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• Organismos políticos internacionais: Organização 
das Nações Unidas (ONU) e Organização dos Estados 
Americanos (OEA).

• 

Unidade VI) Segurança Nacional.
• Segurança externa e interna.
• Responsabilidade do cidadão.
• Guerra Revolucionária.
• As Forças Armadas: marinha, Exército e Aeronáutica.
• Formulação de uma doutrina e execução de uma 

política de Segurança Nacional: conselho de Segurança 
Nacional, Estado-Maior das Forças Armadas e Escola 
Superior de Guerra.

• (Jornal Correio da Manhã, 1972, p. 8).

A Operação limpeza organizada pelos novos donos do poder foi 
sendo arquitetada e colocada em prática. Os chamados integrantes 
subversivos foram sendo perseguidos. Em 1964, houve primeiro 
a operação limpeza dentro dos sindicatos e dos organizadores de 
trabalhadores rurais. Em 1969, houve a perseguição dentro das 
escolas públicas e das universidades com o decreto lei nº 477 e a 
AC-75, que foi publicado no dia 21 de outubro de 1969, ele proibiu 
a atuação de todos os professores que foram demitidos por razões 
“ideológicas”. Apesar do CFE ser subordinado aos olhares do 
presidente da república, podemos perceber que ele possuía entre 
os seus conselheiros indicados pelo presidente da república que 
gozassem de uma autonomia dentro das funções acima que foram 
elencadas pela lei 4.024 de 1961.

O decreto nº 68.065 foi baixado no dia 14 de janeiro de 1971 
regulamentava a ação do Conselho Nacional de Moral e Civismo 
(CNMC), ele tinha como característica central apresentar a 
estrutura da comissão, bem como os funcionário do governo que 
estavam atrelados a este órgão federal. Caberia a CNCM estimular 
a criação de centros cívicos nos estabelecimentos de ensino do 
país em todos os níveis de ensino. No ensino fundamental havia 
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os chamados Centro Cívico Escolar e nas universidades eram 
chamados de Centro Superior de Civismo.

Os militares queriam atrair a juventude brasileira para o seu 
projeto de poder, para isso eles utilizaram elementos importantes 
como o projeto extensionista chamado Centro Rural Universitário 
de Ação Comunitária (CRUTAC) que foi desenvolvido no interior 
da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRJ) durante a 
gestão de Onofre Lopes. O projeto tinha como modelo de referência 
a atuação de estudantes em comunidades rurais. Era considerado um 
projeto assistencialista voltado para o interior do Brasil. Tendo como 
base a doutrina de Segurança Nacional ela ganhou força dentro 
das ações do governo federal no combate à pobreza e a subversão 
(GONÇALVES; VIEIRA, 2015, p.  278).

Podemos destacar também o projeto Rondon foi elaborado em 
outubro de 1966 dentro do I Seminário sobre Educação e Segurança 
Nacional que foi realizado na cidade do Rio de Janeiro. O evento 
contou com a participação de professores, de militares e de docentes 
de diversas instituições que junto com a Escola do Comando e 
Estado-Maior das forças Armadas apresentadas as linhas gerais 
do projeto Rondon. O idealizador do projeto Rondon foi Wilson 
Choeri, ele tinha como objetivo fazer a integração das regiões 
consideradas economicamente mais carentes do Brasil e através 
do intercâmbio de estudantes universitários de todas as regiões 
do Brasil realizar a integração ao projeto de desenvolvimento do 
país. O slogan do projeto Rondon era “Integrar para não entregar”, 
ele estava em consonância com o projeto de poder difundido pela 
Doutrina Nacional de Segurança e Desenvolvimento articulada 
pelos militares da Escola Superior de Guerra.

A disciplina Estudos de Problemas Brasileiros (EPB) fazia 
parte da estratégia dos governos militares atuarem frente ao 
esfacelamento da moral cristã, do avanço das ideias comunistas e da 
luta ideológica na sociedade brasileira após a revolução cubana. Os 
estudantes universitários estavam encantados com a revolução que 
ocorrera em Cuba e queriam criar estratégias para desestabilizar os 
governos nacionais. No Brasil não foi diferente.
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O conceito de estratégia que utilizamos neste ensaio é de 
acordo com Michel Certeau (1994) como o uso da disciplina Estudo 
de Problemas Brasileiros como elemento central de construção social 
do regime militar no Brasil. A disciplina era durante o ciclo básico 
o primeiro contato com a realidade brasileira criada pelos governos 
militares. Segundo Michel Certeau (1994, p. 99) a estratégia postula 
um lugar suscetível de ser circunscrito como algo próprio e ser a 
base de onde se podem gerir as relações com uma exterioridade de 
alvos ou ameaças.

No contexto dos anos 1960 era necessário criar uma narrativa 
de combate ao comunismo, de um perigo vermelho dentro da 
sociedade brasileira (MOTTA, 2002) que permitiria fazer uma 
contracorrente por meio das ações governamentais. Para isso 
a disciplina Estudos de Problemas Brasileiros precisava estar 
conectada com os anseios do jogo do poder, ela precisou ser pensada 
a partir de dois instrumentos de controle criados pelos governos 
militares, a saber: a tríade Deus-Pátria-Família e a Doutrina de 
Segurança Nacional (DSN).

A ação do conservadorismo na sociedade brasileira englobou 
setores da igreja católica ao novo projeto de nação arquitetado pelos 
donos do poder que assumiram o país no dia 31 de março de 1964 
para o dia 01 de abril de 1964. Deus-Pátria-Família era considerado 
a trilogia da educação nacional. O papel desempenhado pela 
disciplina Estudo de Problemas Brasileiros deveria promover 
hábitos democráticos e despertasse na juventude brasileira a sua 
consciência cívica de amor pátria e a obediência aos costumes e 
tradições da moral cristã.

A necessidade de defender o Brasil do comunismo foi outro 
elemento presente na construção do projeto de nação, podemos 
perceber claramente a ideologia presente na Doutrina de Segurança 
Nacional quando adverte que “os princípios democráticos” tinham 
que ser assegurados ao homem na sociedade brasileira. A disciplina 
Estudo de Problema Brasileiros tinha em seu conteúdo esses dois 
elementos considerados essenciais no contexto de pós-1968.
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A educação para a cidadania precisava estar alinhada aos 
interesses nacionais conforme formulava as ações dos governos 
militares, desde a revolução democrática de 1964 podemos perceber 
que há um esforço de construir este sentimento dentro da sociedade 
brasileira. Podemos perceber isto por exemplo na fala do marechal 
Ignácio de Freitas Rolim quando ele publica o texto “A cidadania 
para os objetivos nacionais” afirmando que as aspirações do povo 
brasileiro se objetivam através das expressões seguintes: Conservar 
a Unidade nacional e a autonomia regional, bem como a zelar 
pela incorruptibilidade da família, realçando a prática de virtudes 
morais e da fé religiosa ecumênica encarada (ROLIM, 1964).

Estes elementos estarão presentes na disciplina Estudos de 
Problemas Brasileiros (EPB) que possuem duas chaves importantes 
para a sua execução no ensino superior, que são: a Doutrina de 
Segurança Nacional e a relação da tríade Deus-Pátria-Família 
como as bases elementos do novo modelo de ensino nacionalista 
pensado pelos militares no pós- 1964. A Escola Superior de 
Guerra em parceria com a Superintendência de Desenvolvimento 
da Amazônia (SUDAM) organiza um ciclo de conferência sobre 
segurança e desenvolvimento na cidade de Belém ocorrido no 
mês de setembro de 1969. No mesmo momento em que a sociedade 
brasileira estava institucionalizando a discussão por meio do 
decreto-lei nº 869 de 12 de setembro de 1969, refiro-me a discussão 
da EMC para todos os níveis de ensino. As conferências apresentadas 
90% por militares versavam sobre os seguintes temas: (1) Segurança 
interna; (2) Metodologia para o estabelecimento da política de 
segurança nacional; (3) Política, poder e segurança nacional; (4) As 
Informações – conceitos fundamentais; (5) Objetivos Nacionais 
permanentes; (6) Desenvolvimento – conceitos fundamentais: 
(7) Elementos básico da nacionalidade – A terra, os homens e as 
instituições; e (8) Estratégia Nacional – conceitos fundamentais.

A Escola Superior de Guerra (ESG) apresenta a sua leitura 
didático-pedagógica para o espaço escolar. Os intelectuais desta 
instituição militar constroem a sua leitura educacional, eles 
participam da construção social da disciplina EMC para todos os 
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níveis de ensino, um saber que não exerce o pensamento crítico, 
as ações sociais dos diversos grupos que compõem a sociedade 
brasileira. Havia um inimigo interno a ser combatido, era as 
concepções marxistas dentro dos diversos espaços públicos e 
privados. Os militares no poder a partir da disciplina EPB, acabam 
invertendo a lógica educacional. Posteriormente, a lei 5.692 de 
1971 apresenta uma mudança na educação brasileira, levando a 
construção de concepção tecnicista, como objeto de discussão em 
detrimento da formação humana do indivíduo. O modelo tecnicista 
da educação brasileira transforma o professor em mero transmissor 
de conhecimento.

O discurso oficial de forma geral, e particularmente no que dizia 
respeito a educação, apontava para a consecução dos propósitos 
da ditadura, cerceando os direitos de expressão e informação. Aos 
professores e alunos, era atribuído apenas o papel de transmissores, 
reprodutores, enfim receptores e propagadores de um saber pronto 
apto a se consolidar (TRINDADE, 2014, p. 45).

O aspecto comportamental dentro das universidades 
durante o regime militar e o papel da disciplina EPB

Usamos neste artigo as reflexões do sociólogo Nobert 
Elias4 sobre o processo civilizador durante a Europa moderna, 
conseguiu compreender a partir de diversos campos e questões as 
interações sociais presentes dentro de uma determinada sociedade. 
Os temas privilegiados pelo sociólogo Elias foram: o medo, os 
comportamentos, as regras de etiqueta, a s funções corporais, as 
vergonha, o poder, a violência, a marginalização, o autocontrole, a 
habitus, entre outros.

O método sociológico eliasiano nos adverte que as pessoas 

4 Nobert Elias nasceu em 1897, na então cidade alemã de Breslau (atual 
Wroclaw, Polónia), e veio a falecer em 1990, nos Países Baixos, onde passou a fase final da 
sua vida. Com formação de base nas áreas da medicina, filosofia, psicologia e sociologia, 
lecionou na Universidade de Heidelberg (1924-29) e na Universidade de Frankfurt (1939-
33), onde teve Karl Mannheim por colega. A ascensão do nazismo forçou- o a abandonar a 
Alemanha em 1933, tendo-se estabelecido na Grã-Bretanha após uma passagem por Paris. 
Só voltou a lecionar após o fim da Segunda Guerra Mundial, quando aceitou os convites 
da Universidade de Leicester (1954-62), da Universidade do Ghana (1962-64) e do Zentrum 
für Interdisziplinare Forschung em Bielefeld, na Alemanha. Disponível em https://www.
infopedia.pt/$norbert-elias acessado em 10 de novembro de 2020.

http://www.infopedia.pt/%24norbert-elias
http://www.infopedia.pt/%24norbert-elias
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se encontrariam imersas dentro da sociedade de forma  inter-
relacionada e unidas  por determinadas estratégias de convivência, 
de segurança e afeto (HONORATO, GUSMÃO; 2018, p. 71). Ele 
nos afirma que,

cada pessoa singular está realmente presa; está por viver em 
permanente dependência funcional uma das outras; ela é um elo 
nas cadeias que ligam outras pessoas, assim como todas as demais, 
direta ou indiretamente, são elos nas cadeias que as prendem. Essas 
cadeias não são visíveis e tangíveis; como grilhões de ferro. São 
mais elásticas, mais variáveis, mais mutáveis, porém não menos, e 
decerto não menos fortes. E é essa rede de funções que as pessoas 
desempenham uma em relação as outras, a ela e nada mais, que 
chamamos de sociedade (ELIAS, 1994, p. 23).

O pesquisador alemão Elias lança mão de uma nova 
problemática que possibilita pensar na coparticipação do 
indivíduo e da sociedade dentro dos processos evolutivos, 
portanto, ele acaba refutando determinadas teorias metafisicas 
de progresso automático e específicos além dos sujeitos 
(HONORATO, GUSMÃO, 2018, p. 72). Pensando na pesquisa 
que desenvolvemos sobre a história da disciplina Estudo(s) de 
Problemas Brasileiros (EPB) através dos jornais percebemos 
que há diversas interferências dos governos militares através do 
Conselho Federal de Educação (CFE) e da Comissão Nacional 
de Moral e Civismo (CNMC) no currículo prescrito para esta 
disciplina acadêmica.

Sobre a questão dos comportamos dentro da sociedade 
brasileira percebemos que há uma defesa de determinada modo 
de família, há o silenciamento das questões de gênero dentro 
do governo, percebemos lendo os jornais da grande imprensa 
que a Comissão Nacional de Moral queria vigiar os conteúdos 
escolares e universitários, a discussão de moral e civismo era 
para reformar uma determinada identidade nacional dentro do 
espaço universitário (O JORNAL, 1973).

No que se refere ao uso de tóxicos, também estava sempre 
presente a discussão dentro dos espaços institucionais. Por exemplo, 
o governo Emílio Médici usa como principal slogan de seu governo a
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“Campanha Nacional de Combate aos tóxicos”, havia a ideia de promover 
uma “união nacional” a partir dos anos 1970, que ela liderada 
pelo regime, com a finalidade de “expurgar” da nação brasileira 
os elementos considerados “tóxicos”, bem como combater os 
comunistas no interior da sociedade brasileira, e consequentemente 
das universidades. Logo quando a disciplina acadêmica EMC em 
todos os níveis de ensino tenta se consolidar dentro do regime militar, 
havia a necessidade de construir comportamentos civilizados pelo 
regime, com regras de comportamentos e etiquetas estabelecidos 
pelo regime (ELIAS, 1990).

Era necessário construir um sentimento homogêneo para 
o espaço universitário, e caberia ao regime militar através da 
discussão de moral e civismo colocar esses valores e tradições 
dentro do espaço de sala de aula por dentro da disciplina 
EPB. Havia dentro da disciplina mesmo que de forma não tão 
expressa quanto na disciplina EMC, a presença das questões de 
comportamento dentro da sociedade brasileira em tempos de 
anos de chumbo. Foi durante a década 1970 que o regime militar 
tentar moldar a juventude universitária para o projeto de nação, 
que foi pretendido pelos integrantes da Comissão Nacional de 
Moral e Civismo (CNMC) e do Conselho Federal de Educação 
(CFE).

Os materiais usados pelo Serviço Nacional de Informações 
(SNI) apresentavam o conceito “tóxico-subversão,” nos cursos de 
formação dos agentes integrantes, desta organização do regime 
militar. Era muito presente no meio estudantil a ideia do uso de 
tóxicos entre a classe universitária, era necessária não somente 
combater o comunismo, mas combater o tráfico presentes nos 
espaços universitários (BRANDÃO, 2019, p. 3). Havia uma 
constante vigilância e ameaça ao estado brasileiro, que foi 
construído na mentalidade social dos governos militares. Por 
exemplo, nos jornais as universidades realizavam intensos debates 
sobre o combate ao uso de tóxicos entre a classe estudantil 
universitária (CORREIO BRAZILIENSE, 1973).
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Conclusão

Revisitar os governos militares 51 anos depois de 
promulgada o decreto-lei nº 869 de 12 de setembro de 1969, 
possibilita olhar a experiência educacional construídas, para 
vigiar e controlar a juventude universitária brasileira. Fazer uma 
reflexão atualmente demonstra que os processos educacionais 
instalados após o golpe civil-militar de 1964, ainda repercutem 
em diversos espaços sociais da sociedade brasileira.

Podemos perceber as ações do governo federal no que se 
refere ao material didático, por exemplo, como as mudanças 
curriculares no PNLD 2021 para a educação básica. As ações 
do MEC e do governo federal de interferir diretamente na 
autonomia das universidades federais no que se refere a escolha 
dos reitores em diversos locais do país. São exemplos de como os 
resquícios da ditadura militar precisam ser problematizados e 
pensados em tempos de autoritarismo brasileiro.

A disciplina Estudo(s) de Problemas Brasileiros moldava 
a juventude universitária ao projeto de poder pensado pelos 
militares. Havia dentro da lógica desta disciplina autoritária 
e conservadora, os caminhos de harmonia, ordem e controle 
projetada pelos novos donos do poder. No período de 1969 a 
1974 a gestão do ex-ministro da educação Jarbas Passarinho tenta 
organizar o currículo da EMC. Percebemos que as disciplinas 
EMC, EPB e OSPB estavam em construção por dentro do regime 
militar, havia um jogo de poder instituído dentro do governo 
com a finalidade de controlar o saber acadêmico e o saber escolar. 
Eram espaços de construção de ideias consideradas “perigosas” 
pelo regime militar. Os diversos espaços institucionais que 
debatiam a educação brasileira, queriam fazer um ajustamento 
didático no currículo. O ensino das humanidades tornou- se 
espaço para implementar uma identidade uniforme dentro da 
sociedade brasileira.
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Os aspectos comportamentais considerados corretos pela 
sociedade brasileira estão sempre em voga durante a escalada de 
regimes autoritários, por exemplo, o ex- ministro da educação e 
cultura Abraham Weintraub durante sua permanência no cargo 
mais importante da educação brasileira, afirma que as universidades 
federais são espaços de balbúrdia, e que o MEC, naquele contexto 
iria “para cima” de determinadas instituições que determinada 
características considerada um desperdício para o governo federal 
(CARTA CAPITAL, 2020).

Revistar o tema dos governos militares hoje nos possibilita 
compreender as rupturas e as permanências deste período dentro da 
sociedade, haja vista que desde 2018 existe uma disputa pela narrativa 
implementada pelos governos militares sobre este período sombrio 
da nossa história. A pesquisa em andamento sobre a disciplina EPB 
por meio dos jornais, por meio dos materiais oficiais de vigilância, 
dos programas curriculares pensados pelo decreto-lei 869 de 12 
de setembro de 1969, nos permitem fazer uma reflexão sobre os 
governos militares e suas políticas educacionais para a juventude 
universitária brasileira, tendo como foco de análise as ações do 
MEC, da CMNC e do CFE na tentativa de construir um sociedade 
harmonizada, com regras de comportamento consideradas possíveis 
de serem vivenciadas pelos intelectuais do regime.

Os governos militares construíram uma política de controle 
social dentro de várias esferas na sociedade brasileira, dentro do 
espaço universitário não foi diferente, podemos compreender que 
para além das regras consideradas comportamentais, havia outros 
elementos a serem alcançados pelos estudantes universitários no 
pós-1968. A disciplina Estudo(s) de Problemas Brasileiros tornou-
-se uma peça-chave fundamental para a implementação de valores 
civis e democráticos pretendidos pela revolução democrática de 
1964. Era necessário conquistar a juventude brasileira universitá-
ria para o projeto de nação pretendido pelos governos militares. 
E caberia a disciplina acadêmica em questão o papel principal de 
construir a ponte entre o governo e a juventude universitária. Pro-
jeto de nação que começou a ser contestado no fina dos anos 1970, 
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mas este é um debate para outro momento, quando diversas vozes 
dentro da sociedade brasileira começaram a questionar o poder 
militar.
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Lei de Anistia, memória e imprensa
demandas do Tempo Presente

Davi Elias Rangel Santos1

Considerações iniciais: debate historiográfico sobre a Lei 
de Anistia de 1979

A sociedade tem sido palco das batalhas pela lembrança, 
tanto quanto pelo esquecimento, tendo por base aquilo que Andreas 
Huyssen (2000) denomina de “cultura de memória” que transformou 
o espaço público num verdadeiro museu, prova evidente da tentativa 
de bloquear o esquecimento. Essa obsessão por memória, segundo o 
historiador alemão, relaciona-se com o medo da amnésia. Por isso 
que, nas sociedades fundamentadas em memórias, a mídia possui 
um papel central na produção e conservação delas.

O discurso da mídia atualiza o passado e enquadra o presente 
de forma que elabora uma narrativa própria sobre a história. Ocorre 
uma nova temporalização do acontecimento, pois o passado passa 
a ser representado no presente. A narrativa jornalística coloca em 
constante tensão o passado e o presente. Ao selecionar e enquadrar 
os acontecimentos, ela revela o diálogo entre o poder e identidade 
“os acontecimentos produzidos pelo discurso jornalístico são 
também selecionados e enquadrados sobre determinados pontos de 
vista, evidenciando que há um diálogo intrínseco com questões de 
poder e identidade” (DIAS, 2014, p. 110). 

Por exemplo, Fernando Perlatto (2019) traz importante 
contribuição a respeito do enquadramento da memória feita pelos 

1 Doutorando em História- UFES. Davirangel28@gmail.com.
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jornais da Grande Imprensa (O Globo, Folha de São Paulo, O 
Estado de São Paulo) acerca dos debates que envolveram a criação 
da Comissão Nacional da Verdade em 2012. Com base nas análises 
dos editoriais delas, percebeu que todos, em “tons variados”, mas 
sem sair do tema, discursaram no sentido de preservar a memória 
forjada sobre a Lei da Anistia, defendendo-a, naquele contexto, 
de uma possível revisão. Ele afirma que os debates realizados 
pelos três referidos jornais, se orientou na direção de enquadrar 
propositalmente os limites da discussão de forma a não colocar 
em xeque a própria Lei da Anistia e nem a ampliação do tema no 
espaço público. 

Assim, a imprensa define o que deve ou não ser lembrado a 
partir de sua própria visão. A memória enquanto objeto da história 
é importante para a elaboração de uma narrativa histórica, pela qual 
a imprensa assume a tarefa de articular memórias e produzi-las de 
forma a definir o que deve ou não ser lembrado, pois nas sociedades 
contemporâneas, ela revolucionou a forma de lembrar. 

Por conseguinte, no campo das batalhas de memória sobre a 
Ditadura Militar percebe-se um debate no espaço público, por parte 
das correntes ideológicas à esquerda e à direita, numa tentativa de 
relembrá-la para que não volte a se repetir e mostrar a “verdade” 
sobre os derrotados de forma a “revisionar” os fatos históricos, 
respectivamente. Em especial, no que tange à Lei da Anistia. 

Daniel Aarão Reis Filho (2010) aborda a necessidade 
de analisar criticamente a memória pelo seu caráter parcial e 
seletivo. Nessa perspectiva o autor vai sublinhar que a Lei da 
Anistia (1979) não significou perdão, mas esquecimento, em 
função daquilo que ele denominou de três silêncios que se 
estabeleceram em torno dela: “o silêncio sobre a tortura e os 
torturadores; o silêncio sobre o apoio da sociedade à ditadura; 
e o silêncio sobre as propostas revolucionárias de esquerda, 
derrotadas entre 1966 e 1973” (2010, p. 173). Isto representou uma 
tentativa de “seguir em frente”, de esquecer o passado tendo por 
base o silêncio. 
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esta lei [Lei de Anistia] configurou um pacto de sociedade. O que 
não significa que houve unanimidade. Nunca há unanimidade, 
por mais que um consenso, reunindo amplos segmentos sociais, 
se forme em determinados momentos em distintas sociedades. 
(REIS FILHO, 2010, p. 172). 

Nesse aspecto, Heloisa Amélia Greco (2014) ao analisar a 
construção do esquecimento como uma instituição brasileira, 
forjada por uma política de Estado baseada numa cultura da 
impunidade, vê como reducionismo a ideia de que houve um 
“pacto social” sobre a Lei da Anistia e a tentativa de culpabilizar a 
sociedade pelas “mazelas da Ditadura” (2014, p. 170). Num horizonte 
analítico contrário ao de Reis Filho (2010), ela afirma que essa visão 
da história não leva em conta a participação efetiva dos movimentos 
sociais na luta contra a Ditadura, e reforça a ideia do esquecimento.

Em se tratando de semântica e do discurso narrativo acerca da 
palavra Anistia, Greco (2003) traz importante análise sobre o tema, 
ao diferenciar “anistia anamnese” como um “resgate da memória” 
no sentido do direito à verdade e à justiça”; de “anistia amnésia” 
baseada numa tentativa de esquecimento e pacificação, um direito 
à verdade e à conciliação nacional. Após mais de 50 anos do golpe 
civil-militar, em sua opinião, o que prevalece é a “anistia amnésia”, o 
esquecimento, num Estado Democrático forjado por uma transição 
política que não permitiu tocar nos pontos “sensíveis” da Ditadura, 
como os casos de tortura e a punição aos agentes do Estado, e se 
edificou sob a falsa ideia de um pacto firmado com a sociedade.

No tocante à punição aos membros da “Comunidade de 
Informação”, Carlos Fico (2009) estabelece uma análise sobre 
o contexto histórico em que a Lei da Anistia foi aprovada em 
agosto de 1979. Para ele, a referida Lei fora planejada pelo 
Estado-Maior de forma a impedir investigações e punições 
contra os militares. Daí o objetivo principal dela era “impedir o 
revanchismo” (FICO, 2009; GRECO, 2014). 

Fico (2009) discorre ainda sobre o papel desempenhado pelos 
parlamentares naquele momento de pressões sociais, políticas no 
final dos anos de 1970. Segundo ele, coube à oposição no Parlamento 
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brasileiro à época, representada pelo MDB, endossar essa proposta 
de Anistia criada pelos militares. Assim, a Lei da Anistia garantia 
que no futuro a “caserna” não seria punida em função das ilegalidades 
praticadas durante a Ditadura Militar.

Outro importante trabalho foi desenvolvido por Janaína 
de Almeida Teles (2010), que analisou a Lei da Anistia pela ótica 
dos movimentos civis, os quais estavam denunciando agentes 
do Estado brasileiro de praticarem crimes contra os Direitos 
Humanos no final dos anos de 1970. Destacam-se o Movimento 
Feminino pela Anistia (MFPA) criado em 1975, o Comitê 
Brasileiro de Anistia (CBA) criado em 1978, as entidades de 
Direitos Humanos, os presos políticos, familiares de exilados e de 
desaparecidos políticos (GRECO, 2003; TELES, 2010; SOUSA, 
2014). Corroborando com essa visão, segundo Pedro Ernesto 
Fagundes (2019, p. 27), no Brasil, o contato entre os militantes 
brasileiros e os exilados políticos fará surgir o “paradigma da 
anistia como conquista dos direitos humanos”.

É nesse bojo de protestos e manifestações que esses 
movimentos se posicionaram contrários à Lei da Anistia como fora 
elaborada pelo governo militar. Eles não aceitavam a ideia de uma 
lei que representasse uma “pacificação social” (TELES, 2010, p. 84) e 
muito menos a ideia de que houve “excessos” de ambos os lados em 
razão da “guerra” que se vivia, como justificativa para se esquecer 
o passado. Nesse sentido, a anistia sancionada em 1979, não teria 
sido de mãos dupla. Para Telles apenas os torturadores teriam 
permanecido imunes aos julgamentos.  

A ideia de “pacificação social” por meio do perdão introduzida 
pela referida Lei é frágil, pois anistia não significa perdão (REIS 
FILHO, 2010). Em confirmação a esta análise, Arnaldo Vieira Sousa 
(2014) disserta que:

só há perdão onde há reconhecimento dos papéis e 
responsabilidades de cada um na comunidade e no conflito em 
questão [...] A anistia se coloca, assim, como contrária ao perdão 
na medida em que este exige memória e aquela é um esquecimento 
forçado dos conflitos em nome de um ‘apaziguamento da 
sociedade’. (SOUSA, 2014, p. 5). 
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Dessa forma, a Lei da Anistia contribui mais para o 
“esvaziamento do espaço público”, uma vez que o que está em 
jogo não é o reconhecimento dos erros, dos debates em torno das 
consequências dos “excessos” cometidos. Ocorre o que Sousa (2014, 
p. 9) definiu como uma “privatização das memórias individuais, 
na medida em que as instâncias oficiais não reconhecem essas 
memórias como legítimas e não permitem que elas adentrem ao 
espaço público e disputem seu lugar na história oficial”. 

Os enquadramentos da memória e a narrativa da 
imprensa: lembrança e esquecimento em Paul Ricoeur

Existe um “dever de memória” sobre àquele período histórico 
que aponta o quanto setores da sociedade querem se lembrar daquele 
contexto histórico, enquanto outros querem vê-la na “caixinha” do 
passado. Essa tentativa de esquecimento possui relação direta com 
a ideia de “reconciliação”, embora a semântica nos aponte para 
significados díspares entre elas, pois esquecer não é sinônimo de 
reconciliar.

A memória também sofre enquadramentos forjados pela 
narrativa da imprensa, tanto no aspecto da lembrança quanto no do 
esquecimento. A imprensa, por estar diretamente ligada a um tipo 
de opinião, a legitima por meio da memória. Para Pierre Laborie 
(2009), a opinião torna-se um problema quando ela se apropria da 
memória e se transforma numa “verdade” sobre o passado. Para 
André Bonsanto Dias (2014, p. 49) “A opinião é um processo um 
movimento que envolve relação com o tempo. Está ligada a um 
contexto e a um sentindo que determinada memória pretende dar 
às representações do presente”.

A mídia é portadora de opinião e construtora de memórias. 
Ela consolida os embates entre as memórias que estão inseridas 
nos diversos setores da sociedade, que revelam as permanências do 
passado no presente. No âmbito do encerramento dos trabalhos 
da CNV, em 2014, os três jornais (O Globo, Folha de São Paulo 
e o Estado de São Paulo) defenderam a Lei da Anistia de forma a 
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reforçar sua imagem perante a opinião pública como um “pacto 
de reconciliação nacional” e o grande responsável por assegurar a 
transição democrática brasileira (PERLATTO, 2019). Esse tipo de 
enquadramento feito pela Grande Imprensa, silencia e escamoteia 
as outras memórias, as ditas “subterrâneas”, que não possuem 
“caixas de ressonância” para intervirem na esfera pública (FAYE, 
2009; SOUSA, 2014).

O momento em que o discurso é produzido (o contexto) 
estabelece um olhar sobre o passado particular, aos olhos de quem 
está narrando. Sendo assim, em 1979 existia um contexto favorável 
à abertura política, que tornava o discurso jornalístico repleto 
de tons democráticos e antiditatoriais. Dessa forma, “o presente 
da memória” (DIAS, 2014) é constituído por um emaranhado de 
significações que se contrapõem a todo momento de acordo com o 
seu contexto.

As disputas de narrativas associadas aos embates de memória 
revelam que esse passado não está pacificado na sociedade brasileira, 
sendo um dos elementos que tornam essa pesquisa uma importante 
ferramenta na compreensão sobre o “passado que não passa”. 

A memória é um fenômeno coletivo e social que se submete a 
constantes transformações ao longo do tempo (POLLAK, 1992).  Os 
elementos que constituem a memória, seja ela individual ou coletiva, 
transita pela ideia dos acontecimentos vividos pessoalmente e por 
acontecimentos vividos em grupo, de modo que é constituída por 
pessoas e lugares que nos conduzem a uma lembrança. Em função 
dos elementos da memória, da projeção e da transferência tanto 
individual quanto coletiva, Michael Pollak observa que a memória é 
“seletiva, pois nem tudo foi gravado” (1992, p. 2003). 

Essa questão indica que, os lugares, as imagens e as lembranças 
compõem os quadros sociais da memória. Eles são fundamentais na 
reconstituição do passado e na sua identificação com determinada 
sociedade. Os fatos que temos mais facilidade em recordar são os 
de domínio comum ao grupo no qual estamos inseridos. São os 
“passados presentes” que necessitam de representações materiais ou 
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imateriais que tenham significado para o grupo social (HUYSSEN, 
2000). Também conhecidos como lugares de memória, na expressão 
consagrada por Pierre Nora (1993, p. 21): “um lugar duplo; um lugar 
de excesso, fechado sobre si mesmo, fechado sobre sua identidade, 
e recolhido sobre seu nome, mas constantemente aberto sobre a 
extensão de suas significações”. 

Sendo assim, a memória coletiva envolve as memórias 
individuais que portamos por nossa individualidade, mas também 
àquelas pertencentes ao grupo. Todo ato de memória existe como 
premissa a consciência individual que nada mais é do que a memória 
individual apoiada sobre a memória coletiva. E a lembrança é 
essencial para significação histórica de qualquer acontecimento 
social, pois ela pode ser emprestada, 

Elas ocupam um lugar na memória da nação. Porém eu mesmo não 
os assisti. Quando eu os evoco, sou obrigado a confiar inteiramente 
na memória dos outros, que não vem aqui completar ou fortalecer 
a minha, mas que é a única fonte daquilo que eu quero repetir. 
Carrego comigo uma bagagem de lembranças históricas, que posso 
ampliar pela conservação ou pela leitura. Mas é uma memória 
emprestada e que não é minha. (HALBWACHS, 1990, p. 58). 

Para o desempenho da memória individual são necessários 
os instrumentos das palavras e das ideias. Nossas memórias são 
limitadas no tempo e no espaço, de maneira que símbolos, jornais, 
relatos, entrevistas, patrimônios se tornam presentes na memória 
da nação e do indivíduo. 

As demandas do presente são um dos elementos estruturantes 
da memória, o que possibilitou Pollak (1992) compreendê-la como 
um fenômeno construído, sujeita a uma organização que vai além 
do consciente, relacionada com a identidade. Sendo, portanto, um 
elemento constituinte do sentimento de identidade.

A identidade é elaborada com base nas tensões da memória 
inseridas na sociedade (DIAS, 2014), de modo que o caráter 
fragmentário e seletivo da memória contribui para forjar uma 
identidade que se constrói na relação com o outro. Por ser 
socialmente construída, a memória torna-se uma representação 
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do passado e não sua reconstituição. Portanto, nossa identidade 
é construída na relação de negociação e transformação em razão 
do outro, dos quais são estabelecidos critérios de aceitabilidade e 
credibilidade junto ao coletivo social.

Paul Ricoeur (2000, p.113) amplia o campo dessa discussão ao 
conceituar que o passado e o presente se comunicam por meio da 
memória, da história e do esquecimento, de modo que os caminhos 
de acesso ao passado são marcados por tensões, conflitos e disputas. 
A lembrança torna-se uma prerrogativa de quem está no poder, 
definindo o que deve ser lembrado, preservado e esquecido. 

Diante do excesso de memória e esquecimento, há a produção 
de uma “justa memória”. Há, portanto, uma preocupação pública 
diante do espetáculo, da obsessão diante das comemorações, do 
excesso de memória ou de esquecimento, que atrapalha uma análise 
precisa sobre as permanências e ausências do passado no presente.  
Nesse sentido, segundo Ricoeur, a lembrança e o esquecimento 
devem ser vistos sob a mesma ótica: a memória. A lembrança 
evoca, traz à tona algo armazenado que luta constantemente 
contra o esquecimento, caminhando para a ideia de um “dever de 
memória”, já que o esquecimento é um ato político e intencional 
que turva a imagem que a sociedade tem dela mesma, forjando 
uma identidade falseada. 

A formação de um imaginário social, cuja identidade não está 
estabelecida na sua relação com o outro, tem modificado a maneira 
como os indivíduos absorvem as narrativas no presente. Os meios de 
comunicação têm transformado acontecimento em lembrança e em 
memória. O esquecimento representa não a falta de memória, mais a 
ausência da “coisa lembrada”, daquilo que se deveria lembrar. Ele é o 
fracasso da memória, pois pode ser manipulado (HUYSSEN, 2000). 

Ao entender a narrativa enquanto questão central na produção 
do texto histórico, e a história enquanto um “ato comunicacional” 
(BARBOSA, 2009, p. 11), duas questões se colocam importantes 
na análise da comunicação histórica: a narrativa e os vestígios, 
rastros. Narrar é a forma de estar no mundo e assim compreendê-
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lo. Recuperar o passado parte das pistas deixadas e percebidas no 
presente. O rastro orienta a pesquisa, pois é fundamental para 
compreender os meios de comunicação e para a metodologia a ser 
aplicada na pesquisa histórica. 

A narrativa é fragmentada pelos diversos segmentos sociais 
inseridos no fato histórico a ser contado. A questão da narração passa 
pelo seu efeito sobre a ação, independentemente de ser verdadeiro 
ou falso. Os relatos mudam em função das circunstâncias que 
ocorrem num determinado contexto político, econômico e social, 
de modo que o relato produz a ação. Jean-Pierre Faye (2009, p. 15) 
escreve que “enunciar significa produzir”, logo, entendemos que a 
história possui um movimento duplo de ação e relato. O enunciado 
narrativo confronta-se constantemente entre o “verdadeiro e o 
não verdadeiro, entre o mito e o logos” (FAYE, 2009, p. 17).  Assim, 
a narração ideológica tem por objetivo combater um inimigo 
principal, independentemente de ser algo real ou não. 

Para a história, e consequentemente, para a linguagem, é 
necessário promover a articulação entre o relato e o discurso, uma 
vez que o primeiro estabelece uma relação direta entre o objeto e a 
ação, enquanto que o segundo relaciona a ação com o objeto, ou seja, 

Para toda exploração da linguagem e da História, a articulação do 
relato e do discurso é decisiva no seguinte: o relato é a função da 
linguagem que relaciona o objeto e a ação e remete incessantemente 
o discurso à ação e ao objeto. Através dessa relação, a linguagem 
da ideologia deixa transparecer os pesados registros que a oneram.  
(FAYE, 2009, p. 38). 

Os relatos apresentam-se à opinião pública de forma eficaz, 
pois a rede de enunciados e de relatos, flertando entre o verdadeiro 
e o não verdadeiro, contribui para mascarar os fatos e agir com 
eficiência sobre nós. Então a relação entre a História e a comunicação 
passa pelo viés da narrativa e do tempo. 

Passado, o presente e futuro interagem entre si, baseados 
em uma narrativa que interliga os tempos e configura a existência 
através dos nossos atos cotidianos. A narrativa torna-se a forma 
como é produzida, contada a existência humana. Narrativa 
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é configurar a existência vivendo a cotidianidade de nossos atos. 
Produzimos narrativas da maneira como nos colocamos no mundo. 
Produzimos narrativas ao viver cotidianamente e ao produzir 
sempre reinterpretações. A vida nada mais é que um ato narrativo. 
(BARBOSA, 2009, p. 19). 

A imprensa trabalha com a memória, possui opinião e 
busca uma identidade. Não atua de forma involuntária, porque 
é um “lugar de memória” e de narrativa. O jornalismo trabalha 
com passados conflitantes, contraditórios, convergentes em 
função da própria natureza da memória que é múltipla e plural. 
Não há versões fechadas e acabadas dos fatos históricos narrados 
pelo discurso jornalístico, tornando o passado consensual. Pelo 
contrário, para revelar a memória inserida nas construções 
discursivas da imprensa é preciso fazer uma análise do discurso 
e da própria semiótica como instrumentos capazes de fornecer 
ferramentas para sua elucidação.

Para o historiador do tempo presente, o deslocamento de 
sentido da narrativa jornalística, baseada em algo “espetacular 
e parasitório”, tem como objetivo transformar evidências no 
acontecimento. Porém, este não pode ser deslocado do seu 
contexto temporal e espacial, pois são os fenômenos sociais que 
os determina. O acontecimento, para Nora (1976) é o “espelho da 
sociedade”, é o lugar de projeções sociais e de conflitos que faz 
ressurgir o passado no presente. 

Nesse sentido, a imprensa estabelece o controle sobre 
as narrativas históricas contemporâneas, criando uma nova 
temporalidade sobre o acontecimento que gera uma representação 
do passado no presente. A imprensa ao enquadrar a memória, 
responsabiliza-se por evidenciar uma visão a respeito do passado que 
reverbera no presente de forma intencional. Pollack vai afirmar que 
o “enquadramento da memória”, cumpre basicamente duas funções:

manter a coesão do grupo e defender as fronteiras daquilo que é 
comum a este [...] E esse trabalho de enquadramento da memória 
se alimenta do material fornecido pela história. Esse material pode 
sem dúvida ser interpretado e combinado a um sem número de 
referências associadas; guiadas pela preocupação não apenas de 
manter as fronteiras sociais, mas também de modificá-las; esse 
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trabalho reinterpreta incessantemente o passado em função dos 
combates do presente e do futuro. (POLLAK, 1989, p. 3-15). 

Portanto, recordar representa produzir um tipo de discurso 
capaz de controlar a memória coletiva. Assim, o enquadramento da 
memória visa atender os interesses dos grupos políticos em cena. 

Por intermédio do discurso jornalístico as relações de poder 
são instituídas de modo imaginário. O processo de reeleição 
daquilo que deve ser lembrado pelo jornalismo cria um consenso 
social. Ele enquanto prática discursiva possui uma “dimensão 
acontecimental” (DIAS, 2014, p. 37), concedendo aos fenômenos 
sociais o estatuto de acontecimento. 

Desse modo, vivemos o presente como um tempo que possui 
uma perspectiva histórica, um sentido que já assegura a história 
contemporânea uma identidade. Para que o acontecimento seja 
reconhecido é necessário publicizá-lo. Nessa seara, a imprensa é um 
dos instrumentos básicos do acontecimento, pois ela o reconhece. 
Para Nora (1976, p. 181),

A imprensa [...] não age apenas como meio dos quais os 
acontecimentos seriam relativamente independentes, mas como 
a própria condição de sua existência. A publicidade dá forma a 
sua própria produção. Acontecimentos podem ter lugar sem que 
se fale deles. 

François Dosse (2001) observa que o acontecimento na 
temporalidade histórica é como um presente contínuo, capaz de 
estabelecer uma dilatação da história na contemporaneidade. 
O presente não é uma temporalidade plana, pois as notícias 
estão presas num presente contínuo que dialoga com eventos do 
passado e que estabelecem conexões com o futuro.  Ao fazer uso do 
passado pelo discurso, a mídia utiliza-se da memória e da história 
para ressignificar tanto o passado quanto o presente. Através 
dela o cidadão pode ter contato com outras memórias coletivas. 
O acontecimento torna-se ruptura, desequilibra a sociedade, 
revoluciona, convulsiona, publicitando o que abala as convenções 
sociais sob as quais está erigida (NORA, 1976).
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Linguagens totalitárias: a função narrativa do discurso 
na perspectiva de Jean-Pierre Faye

Outra reflexão importante que se estabelece nessa análise 
é o que pode e o que deve ser lembrado em sociedades marcadas 
pelo trauma, como a sociedade brasileira. E como a memória, a 
história e o esquecimento têm sido utilizados no controle das vozes 
dissonantes pelos detentores do poder. Nesse aspecto, ao julgar 
a tentativa de redefinir os parâmetros estabelecidos pela Lei da 
Anistia, o Supremo Tribunal Federal, em 2010, se viu diante de 
uma decisão (não acolhida pela maioria dos ministros) que poderia 
abalar as estruturas estabelecidas sob a pseudo ideia de “pacto” social 
de caráter reconciliatório. O esquecimento foi a estratégia política 
utilizada no julgamento para resolver o imbróglio que a questão 
suscitava no espaço público. 

A palavra Anistia está diretamente ligada à dor, ao sofrimento, 
às emoções reprimidas, aos traumas de pessoas que foram expostas 
a humilhações e sofrimentos intensos. Às vezes o silêncio e/ou o 
esquecimento são as saídas encontradas para o não enfrentamento 
dessas questões na sociedade. O conceito de “memórias subterrâneas” 
trabalhado por Pollak (1989), contribui para entender o quanto 
essas lembranças são marcadas pelo silêncio, pelo não dito, pelo 
ressentimento. Segundo o historiador, “em face dessa lembrança 
traumática, o silêncio parece se impor a todos aqueles que querem 
evitar culpar as vítimas. E algumas vítimas, que compartilham 
essa mesma lembrança ‘comprometedora’ preferem, elas também, 
guardar o silêncio” (1989, p. 3). 

Há, no entanto, uma série de mecanismos para combater a 
amnésia coletiva (esquecimento intencional), a citar: as celebrações, 
as datas comemorativas, os memoriais, as ações legais e os debates 
públicos na imprensa. Todos, a seu modo, são formas de manter as 
discussões em pauta e a memória ativa a respeito do tema. 

Mais uma questão relevante é a linguagem utilizada no 
discurso autoritário, que tem como premissa a ação, produzir 
enunciados. Portanto, ver a Lei da Anistia como um “pacto de 



Patricia M. S. Merlo, Pedro E. Fagundes, Ariel C. Batista, Fernando S. C. V. Junior, Livia 
M. Scheiner & Maria A. R. Soares (organizadores).

201

reconciliação” merece uma reflexão criteriosa sob quais preceitos 
e perspectivas esse termo foi elaborado e para atender a quais 
interesses políticos. A linguagem enquanto ciência é capaz de 
fornecer explicações e método para as interpretações dos fatos 
sociais. O campo linguístico, conectado ao social, torna-se objeto 
de uma teoria da história (FAYE, 2009). 

A narração é a linguagem em ato, conteúdo sobre o objeto (Lei 
da Anistia / Imprensa), fazendo a história sob a forma de narrativa 
sobre aquilo que se quer contar. Os acontecimentos carregam graus 
de potência sobre a narratividade, capazes de se comunicarem com 
seus interlocutores de maneiras diferentes. A inflexão aqui se refere 
a quais narrativas em torno da Lei da Anistia foram fundamentais 
para forjar a ideia de um “pacto de reconciliação” e para o silêncio 
estabelecido pela via do esquecimento, dos crimes cometidos contra 
os Direitos Humanos por agentes do Estado brasileiro, durante a 
Ditadura Militar, logo “É a acumulação de potências narrativas que 
faz dela um relato ideológico” (FAYE, 2009, p. 113). 

A ideia de pacto como acordo ou como concordância 
demonstra ser equivocada nesse momento. A Anistia não 
representou um “acordo”, já que as demandas do governo autoritário 
se sobrepuseram às demandas sociais e políticas de diversos grupos 
minoritários. No campo do enunciado, da narrativa discursiva, a 
ideia de pacto entre iguais serviu para realocar as forças sociais em 
disputa e estabelecer um tipo de narrativa sobre o passado que mais 
falseia e escamoteia a realidade do que a revela.

O discurso político carrega em si vários graus de linguagem. 
Por isso, é também interessante entender para quem o discurso se 
destina e qual demanda social ela atende. Faye (2009) ao investigar 
a sociedade alemã e italiana no contexto do período entre as duas 
guerras mundiais (1919-1939), por meio da ascensão do nazi-fascismo, 
tentou analisar as estruturas narrativas e as transformações que elas 
foram capazes de engendrar, em função da ação e dos interesses 
reais que elas despertaram. Ao final, o autor descobriu a existência 
de campos de aceitabilidade de decisões que se conectam à função 
narrativa do discurso. 
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A Lei da Anistia ao estabelecer um “perdão” sobre os crimes 
cometidos durante a Ditadura Militar, dialoga com os interesses 
reais de determinados grupos sociais e provoca em outros uma (re) 
ação que não se pode controlar, pois a referida Lei não resolve o 
problema do trauma. O silêncio não transforma as experiências 
físicas, psíquicas, sociais em esquecimento da parte de quem 
as sofreu. Portanto, não pacifica as relações entre o Estado e a 
sociedade civil.

Sendo assim, as sucessivas linguagens produzidas no âmbito 
do discurso elaboram um campo que precisa àquilo que está sendo 
enunciado, emitido. Por exemplo, quando se vê um tipo de memória 
parcial e enviesada sendo introduzida abruptamente no espaço 
público pelo chefe do Executivo nacional, apresentada por meio 
de um discurso falacioso contra um militante de esquerda morto 
pelo Estado, numa tentativa clara de recontar os fatos históricos 
de forma revisionista e negacionista, o que está inserido nesse tipo 
de linguagem é o fardo do silêncio mais o peso do esquecimento 
produzido no interior da Lei da Anistia.

Percebe-se que a tentativa de pacificação aparente através 
da Lei da Anistia funcionou mais como uma “cortina de silêncio”, 
como uma tentativa de silenciar no campo da memória ações 
controversas dos agentes do Estado. A manipulação da memória 
atenderia a interesses políticos e forjaria um discurso positivo sobre 
aquele período. 

Os crimes contra os direitos humanos e “esquecidos” pela Lei da 
Anistia revelam para Fagundes (2019) o paradigma da Anistia como 
pacto de reconciliação, pois hegemonizou e tornou essa narrativa 
dominante por meio da memória nas últimas décadas. Rodrigo 
Patto Sá Motta (2014) salienta que no Brasil impera a tradição da 
acomodação, elemento este essencial na conciliação nacional sobre 
o passado recente. Essa “tradição conciliatória” seria resultado da 
negação dos conflitos inseridos numa perspectiva de flexibilidade 
que tinha por objetivo construir um consenso em torno do tema.  
Portanto, no “campo jurídico, a Lei da Anistia criou uma moldura de 
impunidade institucional” (FAGUNDES, 2019, p. 233). 
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É nessa perspectiva que setores da imprensa se incluem. A 
postura de negar o passado e olhar para o futuro pressupõe uma 
tentativa intencional de produzir o esquecimento por meio do 
discurso, da narrativa. Não só a imprensa, mas setores liberais, 
partidos políticos, entidades empresariais, e os governos militares 
tentaram estabelecer um “pacto”, pelo controle do esquecimento de 
forma a forjar um tipo de memória que se quer ser lembrada.

Conclusão
Analisar os discursos da Folha de São Paulo, O Estado de 

São Paulo, Jornal do Brasil e de O Globo, direcionará o foco deste 
trabalho para o discurso da mídia, num contexto histórico 
autoritário inserido na memória e que possui relação com o tempo, 
mediante a narrativa. “O discurso jornalístico é constitutivamente 
heterogêneo, caracterizando-se pela presença de diferentes pontos 
de vista que se entrecruzam” (DIAS, 2014, p. 143) Este projeto 
buscará diferenciar-se pela reflexão sobre as práticas narrativas 
estabelecidas pela imprensa (paulista e carioca), por meio de uma 
linguagem autoritária elaborada sobre a Lei da Anistia de 1979, de 
forma a perceber as variações da memória sobre ela ao longo dos 
anos e suas implicações na sociedade atual.

Baseadas nas relações entre a linguagem e poder, tendo por 
base a mídia e o discurso narrativo por ela produzido, nos últimos 
40 anos, pretende-se entender como as tentativas de manipulação 
da memória por meio de práticas narrativas autoritárias, e como 
o “esquecimento” contribuiu para uma declarada tentativa de 
revisionismo histórico daquele contexto ditatorial no presente. E 
sua relação com o tipo de linguagem autoritária forjada por uma 
memória favorável sobre o passado ditatorial que conduziu ao poder 
Executivo em 2018, um grupo político ligado à extrema-direita.
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Os Cadernos Negros de Heidegger 
e o poder da disputa pelo direito de 

memória
Domenique Soler Rodrigues1

Martin Heidegger tem seu lugar de excelência dentro da 
filosofia do século XX.  Para seus posteriores colegas de área, é quase 
impossível não retomar ao autor, seja para critica-lo ou utilizar suas 
grandiosas contribuições para o campo filosófico, esbarrando em 
algum tema que Heidegger estaria envolvido direta e indiretamente 
devido magnitude de suas influências. Heidegger foi e ainda é um 
nome de referência até a atualidade, sua abordagem sobre o ser o 
tornou junto com Husserl a própria fenomenologia, como afirmado 
pelo próprio companheiro e orientador. Quando se trata sobre a 
tematização política, a literatura sobre o tema se entende de forma 
ampla, mas a apropriação desta se tornou tão significativa pelo 
envolvimento político particular de Heidegger.

Rüdiger Safranski, autor de sua biografia mais completa, 
Heidegger Um mestre da Alemanha entre o bem e o mal encarou Heidegger 
sem receios ao tratar do assunto. Ao apropriar-se de textos até 
então não conhecidos e reunir o maior acervo bibliográfico do 
denominado Caso Heidegger, Safranski fez desta obra um objeto 
obrigatório para quem deseja realizar uma história intelectual 
deste capítulo da vida de Heidegger. O primordial desta obra para 
a pesquisa se trata sobre o olhar de Heidegger para si, a rejeição 
da relação entre sua vida e pensamento pela disposição. Safranski 
explora a abertura de sua conferência sobre Aristóteles quando 

1 Mestranda pela Universidade Federal do Espírito Santo. E-mail: domeniquesolerr@
gmail.com.
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despeja a frase “Ele nasceu, trabalhou e morreu. Assim Heidegger 
queria que também se falasse desse, pois esse era certamente seu 
grande sonho: viver para a filosofia e talvez até desaparecer na 
própria filosofia” (SAFRANSKI, 2013, p. 27). O desejo de Heidegger 
se tornou seu pesadelo, levando em consideração que essa escolha 
nunca foi sua. Suas escolhas e posicionamentos políticos são objeto 
de pesquisas e debates extensos, pessoais, que despertam afetos e 
não parecem chegar perto de uma conclusão até a atualidade. 

A discussão que se iniciou ainda na década de 30 quando 
em maio de 1933 Heidegger tomou posse do cargo de reitor da 
Universidade de Freiburg dizia respeito sobre seu envolvimento 
pessoal político. Ao assumir o cargo de reitor o filósofo deveria se 
adequar as diretrizes do partido. Esperava-se do filósofo o apoio a 
“Revolução nacional”. Heidegger renunciou o cargo no início do 
ano seguinte, tendo permanecido por apenas 10 meses no cargo, 
porém sua atitude foi fortemente criticada. Por um grande capítulo 
desse debate esse foi seu foco. Sua aproximação às ideias do partido, 
sua participação efetiva e a falta de pronunciamento do mesmo 
sobre suas atitudes. Seu próprio discurso de posse, chamado A 
autoafirmação da universidade alemã (Die Selbstbehauptung der 
Deutsche Universität), fomentou o começo desse longo capítulo de 
discussões. 

Seus pensamentos políticos particulares eram tão obscuros 
até então que mesmo sua aproximação com o partido já provocou 
estranhamentos. De acordo com Safranski, a explicação para está 
viria que “ele vê nesse partido uma força ordenadora na desgraça 
da crise econômica e no caos da República de Weimar que 
desmorona, e, sobretudo uma fortaleza contra o perigo de uma 
rebelião comunista” (SAFRANSKI, 2013, p. 275). Até o momento 
tudo isso não passa de conversas, naquele momento ainda não se via 
em sua filosofia nenhum indício destas inclinações. Certamente isso 
mudaria no ano de 1933, quando Heidegger, tanto na ocasião de uma 
das conferências sobre Platão tanto em correspondência a Jaspers 
em março do mesmo ano começa a proferir que “é preciso agir”, “é 
preciso engajar-se” (SAFRANSKI, 2013, p. 275). Esse período será 
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relembrado pelo próprio Heidegger no futuro, em uma espécie de 
defesa que as insuficiências de seu período tornaram o caminho para 
o apoio ao nacional socialismo como quase sua responsabilidade, 
como mostra Safranski quando tece:

Quando no futuro fizer sua justificativa, olhando para esse 
passado, Heidegger enfatizará a necessidade do seu tempo, que 
tornara necessária uma decidida ação política. Desemprego, crise 
econômica, a questão ainda não resolvida das reparações a pagar 
guerra civil nas ruas, perigo do motim comunista. O sistema 
político de Weimar, que não conseguia lidar com tudo isso, 
produzia disputas partidárias, corrupção e irresponsabilidade. 
Ele desejara aliar-se com forças nas quais sentia um verdadeiro 
desejo de recomeço. Esperava, escreve a 19 de setembro de 1960 
em uma carta ao estudante Hans-Peter Hempel, que o nacional-
socialismo reconhecesse e assimilasse todas as forças construtivas 
e produtivas (SAFRANSKI, 2013, p. 276).

Suas justificativas tornam-se mais do mesmo, as necessidades 
do povo alemão o levaram a posicionar-se desta forma, como se 
a história o tivesse engolido sem escolhas. Essa justificativa foi 
considerada insuficiente por muitos que prezavam pela admissão 
que os crimes que acompanharam o partido tivessem causado 
arrependimento, porém este não foi pronunciado por Heidegger. 
Sua justificava a Hempel continua:

O conflito permanece irresolvido enquanto o senhor, por 
exemplo, ler pela manhã no Satz vom Grund e à noite assistir os 
relatos ou documentários dos últimos anos de Hitler, enquanto 
julgar o nacional-socialismo apenas olhando a partir de hoje, e 
relativamente aquilo que aos poucos veio à luz depois de 1934. 
No começo dos anos 30 as diferenças de classe em nosso povo 
tinham-se tornado intoleráveis para todos os alemães com senso 
de responsabilidade social, bem como o pesado ônus econômico 
de Alemanha devido ao tratado de Versailles. No ano de 1932 havia 
7 milhões de desempregados que, com suas famílias, só podiam 
esperar pobreza e necessidade. A perturbação devido a essas 
condições, que a atual geração nem consegue imaginar, também 
atingiu as universidades (SAFRANSKI, 2013, p. 276).

A justificativa de Heidegger deixa de lado seu próprio 
deslumbramento com o partido. Essa sem dúvidas é o ponto de 
tantas obras sobre o assunto. Seria perdoável que suas preocupações 
nacionalistas com o estado do povo alemão o fizessem aceitar os 
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crimes de seu partido? Heidegger continua a não tocar no horror 
aos judeus causados pelas autoridades nazistas. Mais que isso, suas 
justificativas continuam contornando apenas seu envolvimento 
como um erro básico. 

A verdade é que Heidegger realmente acreditava em Hitler 
como um salvador para a situação desesperadora da Alemanha. 
Este fato pode ser constatado, por exemplo, na publicação do artigo 
Mein Leben in Deutschland vor und nach 1933, tendo o fragmento 
importante a nós neste momento sido traduzido para o inglês por 
Richard Wolin como My last meeting with Heidegger in Rome, 1936. 
A publicação contará sobre uma viagem realizada por Lowith 
e sua esposa, Heidegger, sua esposa e seus dois filhos, que ainda 
eram pequenos, para Tusculum e Frascati. Nele, o aluno do filósofo 
descreve como durante toda sua estadia em Roma, Heidegger teria 
utilizado em sua lapela uma insígnia do Partido Nacional Socialista, 
o que causou desconforto a Lowith dada o fato de ter nascido 
em família judaica. Durante a viagem o autor buscou confrontar 
Heidegger a adentrar-se no debate sobre seu envolvimento com 
as ideologias do partido, e ao falar sobre especificamente sobre a 
filosofia dele em relação ao seu envolvimento, afirmou:

Heidegger concordou comigo sem ressalvas, completando que 
seu conceito de ‘Historicidade’ seria a base de seu ‘engajamento’ 
político. Ele também não deixou dúvidas sobre sua crença em 
Hitler. Ele só teria subestimado duas coisas: A vitalidade das 
igrejas Cristãs e os obstáculos para a anexação da Austria. Ele 
estava convencido agora como antes que o Nacional Socialismo 
era o caminho certo para a Alemanha; Só precisava ‘aguentar’ 
tempo suficiente (LOWITH, 1933, p. 115. Tradução nossa).

Voltando a carta de Heidegger a Hempel na obra de 
Safranski, ainda podemos destacar que Heidegger volta a Hölderlin 
e Hegel para fundamentar que seu erro na crença da figura de 
Hitler já havia sido cometido por nomes conhecidos. Estes dois 
teriam “cometido engano semelhante: tais enganos já aconteceram 
com homens maiores que eu: Hegel viu em Napoleão o espírito 
do mundo e Hölderlin o viu como o príncipe da festa para a 
qual os deuses e Cristo eram convidados” (SAFRANSKI, 2013, p. 
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276). Este sentimento equivocado de esperança em Hitler teria 
sido partilhado por muitos. A tomada de poder do agora líder 
do povo alemão trouxe alívio a grande parcela da população que 
estava insatisfeita com o sistema de Weimar. Safranski aponta que 
mesmo os apoiadores da República já não acreditavam que existia 
“força para controlar a crise... Mesmo observadores distanciados 
dos acontecimentos começavam a pensar que a Alemanha se 
reencontrava” (SAFRANSKI, 2013, p. 278). A crença que Hitler 
uniria a Alemanha se tornara difundida, e a busca por uma política 
apolítica, se isto é possível, parecia ter tornado um feito realizado.

Heidegger estava completamente iludido com o papel de 
Hitler para além de governar, como instaurador de uma nova 
história alemã responsável por um Segundo Retorno.  Safranski 
aqui disserta:

O que Heidegger esconde – mas confere às suas manifestações e 
atividades nesses meses o seu sentido próprio e seu patos especial 
– é que a revolução nacional socialista o eletrizou filosoficamente, 
que na rebelião de 1933 ele descobriu um acontecimento metafísico 
fundamental, uma revolução metafísica: uma transformação total 
de nosso dasein alemão (discurso de Tübingen, 30.11.1933). Uma 
transformação além do mais, que não atinge apenas a vida do 
povo alemão, mas também abre um novo capítulo da historia 
ocidental. Tratava-se da segunda grande luta armada depois do 
primeiro início da filosofia grega – origem da cultura ocidental 
(SAFRANSKI, 2013, p. 281).

Heidegger sonhava que essa grande renovação política traria 
luz a uma nova filosofia do ser. Talvez este fora um dos erros de 
Heidegger que mais o atordoaram. No momento que tentou pensar 
politicamente, ignorou o acontecimento histórico e suas derrotas 
pelo sonho filosófico que ele mesmo havia imputado ao período. 
Em carta a Jaspers em 8 de abril de 1950 vai “admitir que tinha 
sonhado politicamente e por isso se desiludira” (SAFRANSKI, 2013, 
p. 283). Heidegger culpa sua inexperiência política, mas esquece de 
assumir responsabilidade pela interpretação filosófica que tece ao 
se enganar com o partido nacional socialista. 

Por um longo período essas reflexões sobre o pensamento de 
Heidegger acerca do papel que aquele período histórico poderia 
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significar pela Alemanha e as consequências desses atos foram o 
principal tema das pesquisas. Poderíamos citar grandes obras 
como o livro já citado de Safranski, a biografia de Hugo Ott Martin 
Heidegger a caminho de sua biografia, Heidegger e os judeus de Jean-
François Lyotard, Heidegger Réu – um ensaio sobre a periculosidade 
da filosofia de Zelicko Loparic, Emmanuel Faye e o livro Heidegger 
– a introdução do nazismo na filosofia, Heidegger – o nazismo, as 
mulheres e a filosofia de Alan Badiou e Barbara Cassin entre outros 
inúmeros trabalhos. O que parece comum a todos estes, embora 
utilizem diferentes abordagens, fontes e argumentações tanto em 
defesa quanto em acusação ao filósofo, é que as pesquisas discutem 
um plano pessoal, suas escolhas particulares, seu posicionamento 
político e estritamente sobre sua relação com o nazismo em atitudes 
e escolhas. 

Esse debate sofreu uma grande transição com a publicação, 
em 2014, dos três primeiros Schawarzen Hefte (cadernos negros) 
com edição do filósofo Peter Trawny, diretor do Instituto Martin 
Heidegger em Wuppertal, Alemanha. Estes cadernos de capa dura 
que foram escritos e organizados pelo próprio Heidegger seriam 
parte de sua obra completa onde ele colocava ideias filosóficas, 
observações pessoais e marcações sobre eventos importantes dos 
períodos históricos que vivia. Estes cadernos foram organizados 
periodicamente com diferentes títulos. Os primeiros volumes 
são intitulados Considerações (Überlegungen) de 1931-1942 
e Observações (Anmerkungen) de 1942-1949; Estes ainda são 
organizados numericamente, tendo o Caderno 1, referente ao 
ano de 1931 sido perdido ou até mesmo destruído. Na opinião 
de Trawny, em uma entrevista concedida a Soraya Guimarães 
Hoepnfer, esse caderno ou nunca existiu ou pode ter sido destruído 
pelo próprio criador. Estes cadernos, em opinião clara de Trawny 
não são meras anotações ou apenas cadernos para uso pessoal, mas 
cadernos pensados como parte de sua obra de vida. Não de forma 
independente a suas obras publicadas, mas integrados a elas. 

A publicação dos primeiros volumes dos cadernos negros 
junto à publicação da obra Heidegger e o mito da conspiração judaica 
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mundial de Trawny reaqueceu a discussão sobre Heidegger de 
forma a mudar o rumo dos debates do campo pessoal e político 
de Heidegger a sua filosofia. Esta havia instigado um alvoroço 
antes mesmo de estar disponível aos leitores e foi considerada 
uma “referência obrigatória” por Edgar Lyra. Seu artigo Sobre 
a recepção dos Cadernos Negros, para a revista O que nos faz 
pensar em 2015, diz que o perigo é que “esta em jogo, como 
possibilidade externa, nada menos que a contaminação da 
obra do auto pelas declarações antissemitas presentes nessas 
publicações” (2015, p. 56). Mais que uma preocupação apenas 
com a obra de Heidegger, Lyra faz a seguinte reflexão acerca 
dos possíveis desdobramentos da contaminação da filosofia de 
forma total quando disserta: 

Um primeiro topos ou lugar-comum discursivo é o de que já as 
declarações constantes desses primeiros volumes, independente 
do que ainda possa vir à luz nos seguintes, seriam suficientes para 
confirmar – de uma vez por todas – que Heidegger foi um homem 
de crenças ignóbeis, ficando agora por discutir apenas se isso 
contaminaria toda a sua filosofia ou apenas parte dela. A tensão 
característica desta tópica é particularmente grande porque, 
definida a contaminação total, teríamos que nos haver com o 
assombro que essa obra produziu em nomes nada simplórios como 
Jacques Derrida, Hans-Georg Gadamer, Karl Löwith, Herbert 
Marcuse, Hannah Arendt, Michel Foucault, Bernard Stiegler, 
Philippe Lacoue-Labarthe, entre outros. Passaria esse assombro, a 
partir destas novas revelações, para a esfera do equívoco? (LYRA, 
2015, p. 56).

Esta dúvida não será somente formulada por Lyra e assim 
como esta outras dúvidas fazem parte deste “novo capítulo” do 
Caso Heidegger. Qual o impacto no legado Heideggeriano após 
os cadernos negros?  Lyra então cita a publicação de Heidegger à 
plus forte raison, a reunião de réplicas de autores como François 
Fédier, Massimo Amato, Françoise Dastur e Marcel Conche. 
Ainda faz menção à matéria de Frédéric Pagés para o Le Canard 
de 17/09/2014 intitulada Cahiers que font Führer, que diz que 
“Na Alemanha seu prestígio despencou após a publicação dos 
desastrosos ‘Cadernos Negros’, coalhados de alusões antissemitas. 
Mas, para seu fã clube francês, ele permanece ‘o maior filósofo 
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do século XX’” (LYRA, 2015, p. 58). Lyra, entretanto destaca que 
os cadernos negros fomentaram discussões também no cenário 
francês. 

Os volumes publicados correspondentes à década de 30 
mostram exemplos sobre a intoxicação de Heidegger pelo NSDAP 
e sua admiração por Hitler. Mas as passagens que mais provocaram 
os leitores dizem respeito a afirmações antissemitas posteriores 
à quebra de Heidegger com o nazismo. Sobre a importância da 
revelação desta vertente e pensamento em Heidegger Trawny 
afirma:

Há em Heidegger um antissemitismo historial (seinsgeschichtlicher 
Antisemitismus) que parece contaminar não poucas dimensões de 
seu pensamento. Este fato lança uma nova luz sobre a filosofia de 
Heidegger, assim como sobre sua recepção. (...) Não é preciso ser 
profeta para prever uma crise institucional na recepção de seu 
pensamento. (...) Quem quiser filosofar com Heidegger precisará 
se por às claras com as implicações antissemitas de determinados 
cursos de pensamento (TRAWNY, 2014, p. 113-114)

O que esta em jogo é o direito de memória de Heidegger. O 
que antes se mostrava como uma condenação política agora acusa 
a própria filosofia do alemão e seu legado. O nazismo de Heidegger 
não está mais em discussão, mas sim a possibilidade de revisão de 
toda sua obra em busca de uma contaminação antissemita. E este 
novo capítulo do caso Heidegger é de imensa importância dado 
a grandeza de influência da filosofia heideggeriana. Desde 2014 a 
quantidade de trabalhos sobre o tema não deixa de crescer. 

Um dos maiores acusadores de Heidegger, Victor Farias 
publicou em 2017 o livro Heidegger e sua herança: O neonazismo, o 
neofascismo e o fundamentalismo islâmico. Ainda temos Pensa e errar: 
Um ajuste com Heidegger de Ernildo Stein em 2015, Reading Heidegger 
Black Notes 1931-1941 de Igor Farin e Jeff Maipas em 2016, Heidegger: 
La voz del nazismo y el final de la filosofia de Quesada Martin Julio em 
2017, Confronting Heidegger: A dialogue on Politics and Philosophy de 
Gregory Fried em 2019, Heidegger Life and Thought: A tarnished Legacy 
de Mahon O’Brien em 2019, Heidegger Fascism Affinities: A politics of 
silence de Adam Knowles em 2019, The politics of Being: The political 
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Thought of Martin Heidegger de Richard Wolin em 2016, Heidegger, 
Nazism anda the Jewish Other: The Duplicity of Philosoph’s Shadow de 
Elliot R. Wolfson em 2018, Heidegger’s Black Notebooks – Responses 
to anti-semitism com edição de Andrew J. Mitchell e Peter Trawny 
em 2017. São numerosos livros e artigos que usam não somente os 
cadernos negros, mas o livro de Trawny como referência para essa 
disputa.

Uma das principais discussões que permeiam estes livros diz 
respeito a analise deste antissemitismo de Heidegger. Trawny fala 
sobre isto como se houvesse uma clara contaminação ideológica 
principalmente em seu conceito de maquinação. Porém Trawny 
não o condena com a intenção de excluir totalmente o pensamento 
heideggeriano e sim como fruto de uma necessidade em se rever 
as obras do autor com maior atenção e responsabilidade. Esse 
pensamento não é compartilhado por autores como Andre Duarte, 
quando cita em seu artigo Heidegger, a política e o antissemitismo: 
reflexões a partir o livro de Peter Trawny:

considero exageradas as suas análises acerca das possíveis 
contaminações ideológicas entre o conceito heideggeriano da 
maquinação (Maschenchaft) e aspectos centrais da ideologia 
nacional-socialista veiculados pelos discursos de Hitler, sobretudo 
acerca de um suposto complô judaico internacional. Argumento 
que Heidegger recusa por motivos filosóficos o antissemitismo 
racial-biológico do Nazismo, ao mesmo tempo em que certas 
sentenças suas se caracterizam por um antissemitismo espiritual 
que compatibiliza algumas de suas especulações metafísicas com 
preconceitos antijudaicos disseminados pela ideologia nazista. 
Deste modo, aspectos de seu diagnóstico filosófico da modernidade 
acabam sendo expostos a um inquietante fundo de arbitrariedade 
(DUARTE, 2015, p. 27)

Embora para muitos sejam indiscutível os horrores do 
envolvimento político de Heidegger e a certeza que os cadernos 
negros trazem ainda se há muitos pontos a serem minunciosamente 
tratados. Para muitos, como Jean-Luc Nancy não haveria uma 
surpresa sobre essas polêmicas passagens já que “ninguém nos 
últimos cinquenta anos poderia duvidar de que Heidegger tivesse 
partilhado do antissemitismo dominante na Europa dos anos 
30, mesmo que não encontrássemos em seus textos nenhuma 
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declaração desta natureza.” Como citado por Andre Duarte sobre 
o artigo publicado na Le Monde de 25/09/2014 por Nancy. Para ele 
Nancy abre a possibilidade de enxergarmos a questão pelo ponto de 
vista teórico sem apressar nenhuma defesa ou acusação precipitada 
quando colocamos em perspectiva a cultura e o período que envolvia 
o filósofo. Enquanto para outros autores, como Faye, já utilizam 
dessas passagens para provar uma visão totalmente antissemita 
racial de Heidegger, como mostra na citação a seguir:

Os judeus não são apenas sem pátria, mas também ‘sem mundo’. 
Deste modo, podem ser alocados junto aos animais, dos quais 
Heidegger disse, nos Conceitos Fundamentais da Metafísica, de 
1929, que eles seriam ‘pobres de mundo.’ Os judeus também não 
apenas não possuem qualquer lugar no mundo como tampouco 
jamais o tiveram. O existencial heideggeriano do ser-no-mundo 
tem assim uma significativa função discriminatória. Quem, como 
os judeus, não tem um lugar próprio no mundo, tampouco pode 
estar no mundo (FAYE 2013, p. 49 apud DUARTE, 2015, p. 31)

As acusações de Faye soam como uma forma desonesta de 
análise para Duarte, como podemos observar em:

A inferência inescrupulosa que Faye imputa a Heidegger é a de 
que ao caírem fora do domínio existencial do ser-no-mundo, por 
serem desprovidos de mundo, os judeus poderiam ser abatidos 
em escala industrial como animais. O ataque cego a uma grande 
filosofia somente pode se dar por meios antifilosóficos, fundados 
numa ‘proposta de saneamento absurda e persecutória’, como 
afirmou Alexandre Franco Sá (2005, p. 425) em resenha crítica ao 
livro de Faye (2005) sobre as relações de Heidegger com o nazismo.
(DUARTE, 205, p. 31)

Seja para defender ou acusar Heidegger, a discussão que parte 
destes cadernos está longe de aproximar-se do seu esgotamento. Os 
trabalhos e pesquisas agora voltados a essa disputa de memória de 
Heidegger trazem a responsabilidade de rever toda a obra do autor 
em busca de respostas mais coesas, colocando em risco uma possível 
condenação ética sobre a filosofia heideggeriana. Um trabalho 
de grande peso e possíveis consequências a História da filosofia 
moderna que necessita de atenção e dedicação. Os problemas 
filosóficos expostos pelos cadernos negros encontram-se longe de 
uma resolução próxima.
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A venda de eletricidade e de produtos 
elétricos pela AMFORP no Brasil 1936-1962:

as oscilações no poder do “Seu” Kilowatt

Douglas Edward Furness Grandson1

A década de 1930 marcou um ponto de inflexão geopolítica, 
consolidando tendências criadas no após 1ª Guerra Mundial. 
Os investimentos ingleses na América do Sul passaram a ter a 
concorrência estadunidense e a influência sobre os países latino 
americanos passou a ser hegemonizada pelos EUA (GARCIA, 2002). 
Enquanto o nazismo ascendia ao Estado da Alemanha e Roosevelt 
vencia as eleições nos EUA, Getúlio Vargas era pressionado a 
democratizar o país. A partir de 1936, os dois últimos governos 
passaram a ter um maior diálogo, culminando em 1942 com a 
parceria contra o nazi-fascismo na 2ª Guerra Mundial. 

Porém, essa influência não foi pacífica e desde logo garantida. 
Como demonstrou Neil Lochery (2015), o governo Vargas utilizou 
a sua posição estratégica na guerra global para barganhar seus 
interesses com os alemães e estadunidenses. Se colocando em 
posição de neutralidade, buscou Vargas pacificar internamente o 
seu governo, já ditatorial, visando objetos de desejo para sua base: 
armas para o exército e empréstimos para alavancar as indústrias 
nacionais. Em vários eventos, Vargas foi trabalhando a sua política 
externa de modo a conseguir os dois objetivos, entretanto, o 
interesse do governo Roosevelt em resguardar o território brasileiro 

1 Mestre e doutorando pelo Programa de Pós Graduação em História da UFES 
(PPGhis-UFES) sob financiamento da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 
Nível Superior (CAPES). E-mail: douglas.furness@gmail.com.
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da influência nazista produziu um jogo de intensa negociação 
diplomática (LOCHERY, 2015). 

Já em 1940, o presidente dos EUA convidou um 
multimilionário do setor do petróleo, Nelson Rockfeller, para 
mobilizar as trocas culturais entre os dois países, de modo 
a estreitar os laços de solidariedade entre os vizinhos. Nesse 
contexto, os recursos estadunidenses foram mobilizados no 
Brasil através do esforço de guerra e as empresas com atuação 
no Brasil se dedicaram à propaganda de guerra (TOTA, 2000). 
A AMFORP foi uma delas (GRANDSON, 2017). 

Presente no Brasil desde 1927, a empresa multinacional 
se expandiu principalmente nas cidades litorâneas, fazendo par 
com a Brazilian Light and Traction, atuante em São Paulo e Rio 
de Janeiro. Com origem em Nova York, a AMFORP era uma 
subsidiária da Electric Bond and Share, empresa criada em 1905 pela 
General Electric para prestar assessoria à empresas produtoras de 
eletricidade estadunidenses, favorecendo a expansão do mercado de 
produtos elétricos. Em 1925 a Bond and Share buscou consolidar a 
sua posição na América Central e do Sul com a criação da AMFORP. 
No exterior, essa multinacional buscou firmar contratos com vários 
atores, desde os municípios até o governo federal, aproveitando a 
baixa regulação do setor, como foi o caso do Brasil (SAES, 2010). 

Ainda na 1ª República, o grupo se apropriou das propriedades 
da Companhia Brasileira de Energia Elétrica (CBEE), que 
anteriormente era o contraponto nacional à Light no conhecido 
Conflito de Capitais. Após a retirada do grupo Guinle (antigo 
proprietário da CBEE) do empreendimento do setor de serviços, o 
mercado foi dividido entre a Light e a AMFORP (SAES, 2010). 

Em minha pesquisa me dedico à AMFORP, buscando 
integrar a história da empresa à sua publicidade, contribuindo 
para a literatura sobre o tema das relações entre Brasil e EUA. Para 
tanto, atuo em duas frentes, que são: 1) a análise da publicidade 
da AMFORP, e 2) a análise do que as elites políticas regionais 
brasileiras disseram sobre a empresa. 
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A partir disso, entendo ser possível mensurar o exercício 
do Soft Power dos EUA sobre o Brasil, ou seja, um processo de 
envolvimento entre dois países que envolve a indução do país alvo 
a almejar os objetivos do país mais desenvolvido (NYE, 2004). Isso 
pari passu à atuação das subsidiárias da empresa no âmbito regional, 
compreendendo as estratégias centralizadas pela AMFORP através 
da sua matriz no Brasil, a Companhia Auxiliar de Empresas Elétricas 
Brasileiras (CAEEB), e aquelas específicas dos gerentes para cada 
região. 

Com esse intuito, estruturei a minha tese da seguinte 
maneira: dois capítulos dedicados à publicidade da empresa, com a 
análise de seu instrumento e das experiências que a publicidade trouxe 
para o Brasil; e dois capítulos dedicados às esferas discursivas que 
debateram a AMFORP e a sua atuação em suas regiões. Portanto, 
os embates entre brasileiros e estadunidenses e os interesses do 
empreendimento, a nível geopolítico e empresarial. 

Desse modo, escolhi 6 amostras de cidades atendidas pela 
AMFORP, duas no nordeste (Natal e Recife), duas no sudeste 
(Vitória e Niterói) e duas no sul (Curitiba e Porto Alegre), 
categorizando as frentes de atuação da publicidade da empresa em 
um primeiro momento e captando as regularidades e especificidades 
das relações político econômicas posteriormente. 

Nesse capítulo de livro eu abordo uma das funções que 
descobri e expus nos 1º e 2º capítulos da tese, que é a venda de 
produtos elétricos. A organização será a seguinte: a apresentação da 
publicidade da empresa, a análise da função em foco e a conclusão 
do texto.

“Seu” Kilowatt, o criado elétrico
De 1927 até 1936 as subsidiárias da AMFORP publicavam 

anúncios de produtos elétricos, como refrigeradores, rádios e 
frigideiras. O escopo não era a venda de eletricidade, atividade 
central das empresas, mas a venda de produtos movidos à eletricidade. 
Contudo, em meados de 1930 surgiu um personagem que marcou as 
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páginas dos jornais e revistas mais longevos e famosos, isso por um 
período de 27 anos. Ele era o “Seu” Kilowatt2. Com uma média de 
duas imagens únicas por mês, essa mascote buscou personificar os 
serviços de fornecimento e distribuição de eletricidade, almejando 
a conquista da simpatia do público consumidor. 

A sua origem, entretanto, era a mesma da sua contratante. 
A AMFORP, representada pela CAEEB, trouxe dos EUA o irmão 
mais velho do “Seu” Kilowatt, o Reedy Kilowatt. Criado no estado do 
Alabama, em 1926, por um desenhista industrial, Ashton Collins, 
o personagem nasceu para atender toda e qualquer empresa de 
produção, fornecimento e distribuição de eletricidade, com o fito de 
humanizar os seus serviços. Desse modo, qualquer empreendimento 
de eletricidade que contratasse a Reedy Kilowatt Inc. teria uma 
mascote trabalhando incessantemente pela busca de convencer o 
público sobre suas boas intenções e sentimentos (GRANDSON, 
2017). 

Tomei conhecimento da existência dessa publicidade 
ao estudar a Companhia Central Brasileira de Força Elétrica, 
subsidiária da AMFORP no Espírito Santo. Em um artigo 
intitulado A Central Brasileira nas pegadas do Sr./ “Seu” Kilowatt: 
publicidade e política no Espírito Santo de 1936-1950, publicado pela 
Revista do Arquivo Público do Espírito Santo (RAAPES) eu 
pude expor algumas informações importantes para o estudo desse 
personagem. Primeiro, que a publicidade da empresa se dividiu em 
duas frentes, uma empresarial e outra política (em sentido estrito). 
Segundo, que eram várias as funções do personagem, como: 1) 
a criação de afetividade com o público; 2) a venda de produtos e 
serviços provenientes da eletricidade; 3) a educação da mulher por 
meio da venda de produtos elétricos; 4) a instrução pública para 
mudanças físicas na cidade; 5) e a defesa de críticas feitas contra a 
empresa (todas contidas na frente empresarial). E na frente política, 
identifiquei as seguintes funções: 6) o Kilowatt de guerra, ou seja, 

2 No Brasil o personagem se chamou Sr. Kilowatt, seu criado elétrico de 1936 até 1941, 
quando recebeu uma reformulação, passando a ser chamado de “Seu” Kilowatt, o criado 
elétrico. Para fins de organização, utilizarei o nome mais longevo do personagem, aquele 
que ficou marcado mais tempo nos anúncios, de 1941 até 1962, o “Seu” Kilowatt.
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a propaganda de guerra por meio dos anúncios; 7) a educação dos 
trabalhadores aos moldes do trabalhismo; 8) o apoio às autoridades 
políticas e empresariais; 9) referências à personagens da história 
dos EUA; 10) referência à personagens da história do Brasil sob o 
prisma estrangeiro (GRANDSON, 2017).

Nas distintas conjunturas, algumas dessas funções se 
sobressaíam, e, a partir disso, identifiquei de 1936 até 1950 três fases 
do personagem: fase 1) a fase da venda de produtos e serviços da 
eletricidade, de 1936 até 1942; 2) a fase de guerra, de 1942 até 1945; e 3) 
a fase de defesa de críticas feitas à empresa, de 1945 até 1962. Nessas 
fases, uma das funções, transformadas por mim em categorias de 
análise, hegemonizou os anúncios, dando o tom das campanhas, 
sem, contudo, retirar de circulação as demais categorias, o que 
indicarei à frente. Na pesquisa de doutorado eu pude estender o 
recorte no espaço e no tempo, atingindo mais cinco amostras de 
cidades além de Vitória no Espírito Santo até 1962 (ano em que o 
“Seu” Kilowatt sai de cena). 

A partir desses novos dados, coletados nos jornais regionais A 
Ordem/ RN; Jornal Pequeno/ PE; A Gazeta/ ES; O Fluminense/ RJ; 
O Dia/ PR, e Correio do Povo/ RS, eu pude notar a centralização da 
publicidade da empresa, com a repetição de imagens únicas nessas 
cidades, assim como a presença de anúncios presentes apenas em 
uma ou duas das cidades amostra. Na fase de venda de serviços e 
produtos, cujas categorias de criação de afetividade e a venda estrita 
de produtos e serviços foram hegemônicas, foram 81 de 132 imagens 
presentes em no mínimo 3 cidades para o período de 1936-1939. No 
período de 1940-1944, foram 125 imagens repetidas em pelo menos 
3 cidades de um total de 134, representando um aumento de 61,36 
% do período anterior para 93,2 % de imagens nessas condições. De 
1945 até 1949 foram 103 imagens de 125 presentes em pelo menos 
3 cidades, constituindo um total de 82,4 % para esse momento. 
Até então foi notável um alto grau de centralização da mensagem 
publicitária, números que mudaram de 1950 até 1962, com os 
seguintes números: 1950-1954, 66 imagens em uma ou duas cidades 
contra 57 de três à cinco; 1955-1959, 75 imagens de 120 em uma e 
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duas cidades contra 45 de três à cinco, e, por fim 33 imagens de 37 
em menos de três cidades contra 4 acima. 

Ou seja, de 1936 até 1949 a tendência verificada foi de 
centralização, o que se alterou na década de 1950, com uma maior 
expressão de imagens únicas repetidas em menos de 3 cidades. 

Portanto, as fases 1 e 2 contaram com um alto grau de 
centralidade da mensagem publicidade, sendo a fase 3 marcada por 
cinco anos de centralização e os demais com a predominância de 
respostas particulares das subsidiárias. É curioso notar que a fase 
de defesa de críticas feitas à empresa foi muito maior do que as de 
venda de produtos e serviços e a fase de guerra, o que mostra uma 
longa campanha defensiva por parte da empresa. 

De posse desses dados gerais da publicidade da empresa, é 
possível caminhar nessa exposição. Em cada categoria criada a partir 
das funções do “Seu” Kilowatt é possível notar um emaranhado de 
experiências trazidas dos EUA para o Brasil, desde a criação de 
afetividade até uma campanha defensiva. Em um capítulo de livro 
intitulado O Discurso do Serviço: Técnicas de enraizamento empresarial 
norte-americanas através da AMFORP no Brasil. 1936-1962, publicado 
pelo Laboratório de História Política e das Ideias (LEHPI) em seu 
livro América em Perspectiva em 2020, eu pude expor que a criação 
de afetividade, presente em todas as fases com relevância, tem 
ligação com um discurso empresarial estadunidense, o discurso 
do serviço (service) em que o capital busca através dos anúncios, 
da estrutura física de seus negócios e até por meio do tratamento 
aos seus empregados matizar qualquer resquício de interesse no 
lucro, sempre apresentando os negócios como um empreendimento 
altruísta, voltado para o bem do consumidor sem interesses 
comerciais. Seria o “lado benevolente do capital” (LEACH, 1993). 
Portanto, a publicidade da AMFORP trouxe para o Brasil um tipo 
de discurso intencionado em criar legitimidade para a empresa 
(GRANDSON, 2020). 

No capítulo de livro A mulher nas pegadas do Seu Kilowatt: 
afinidades eletivas entre Brasil e EUA (1936-1962), publicado no livro 
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Governo Vargas: Questões regionais e relações interamericanas, indiquei 
a forma como o “Seu” Kilowatt normatizou o papel da mulher 
no âmbito doméstico e o quanto essa ação foi fruto de afinidades 
eletivas existentes entre o governo Roosevelt e Vargas. 

E esses textos estão assentados na compreensão exposta 
no artigo Conjugando a AMFORP a sua publicidade: um debate 
bibliográfico, publicado pela revista Vox de Minas Gerais em 2019, 
em que eu indico a necessidade de unir a análise dos anúncios da 
empresa as suas estratégias em conjunturas distintas. Portanto, em 
cada momento as campanhas da empresa buscavam dar as respostas 
possíveis aos ambientes em que as subsidiárias estavam inseridas. 
Em dados momento essas respostas tinham um maior grau de 
centralização, e, em outros, um maior grau de regionalização. 

Seguindo a série de textos desdobrados dos meus primeiro 
e segundo capítulos da tese, trabalho nesse texto uma categoria da 
frente empresarial, que é a venda de produtos e serviços, analisando 
especificamente o seu espaço nas distintas fases da publicidade do 
“Seu” Kilowatt. A criação de afetividade presente no discurso do 
serviço conteve a menção ao progresso e ao desenvolvimento, sendo 
esses fatores legitimadores da ação da empresa. Simultaneamente 
a esse discurso, a venda de produtos ocupou algum espaço nos 
anúncios da AMFORP, e é a isso que me dedico na próxima seção, 
para indicar à saliência da categoria de defesa de críticas feitas à 
empresa. 

A venda de produtos e benefícios da eletricidade
Se a base de atuação da empresa foi construída com o “Seu” 

Kilowatt mostrando as suas incríveis habilidades ou recorrendo ao 
discurso do progresso/ desenvolvimento, a oferta de eletricidade 
proporcionava diversas facilidades domésticas e de lazer, que se 
davam através do uso do ferro de passar roupa às lâmpadas especiais 
(domésticas ou industriais), do refrigerador ao rádio. O autor 
David Nye (1992) em seu livro Electrifying America: the social meaning 
of a new technology, diz que a eletrificação estadunidense não teve 
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esses itens como prioridade. Inicialmente foram principais no uso 
da eletricidade os carros elétricos (bondes) ligando os centros ao 
interior do país e levando a eletricidade para algumas regiões em 
momentos de baixa demanda dos transportes e alguns parques 
coloridos no final das linhas para o entretenimento, posteriores às 
grandes exibições ou as casas luxuosas, como a do financista John 
Piermont Morgan. Luxo e fantasia sucedido de mudanças no campo 
da produção na virada do século, e, só em 1910 os eletrodomésticos e 
o atendimento doméstico ganharam alguma relevância (NYE, 1992). 
Porém, foi no após 1ª Guerra que uma publicidade voltada para a 
venda de produtos movidos a eletricidade passou a ser massificada, 
o que se verificou no Brasil através das empresas da AMFORP na 
década de 1930.

Os benefícios expostos na publicidade voltada para a venda 
de produtos e benefícios da eletricidade eram contrapostos às 
velas, às marcas de fumaça no teto, ao calor nos ambientes ou 
ao cheiro de queimado. A limpeza da luz elétrica, sem marcas ou 
cheiro eram os grandes feitos da eletricidade (JONNES, 2004; NYE, 
1992). Os anúncios, desse modo, apelaram à saúde dos olhos, da 
família e das crianças estimulando o uso da iluminação elétrica. A 
figura 50, História sem palavras, o “Seu” Kilowatt aparece ajudando 
as pessoas que estavam com medo do escuro, iluminando o lugar 
e mostrando que os ruídos que geravam medo eram apenas de um 
gato se espreguiçando. Além da limpeza, a luz elétrica enfrentava 
e desmantelava o temor da escuridão. O personagem, portanto, 
trouxe para o Brasil os benefícios do uso da iluminação elétrica, 
em todas as suas qualidades. 

O uso do ferro de passar roupa seguiu o mesmo argumento. 
Aquecido a carvão, o ferro antigo seria sujo e pouco eficiente. O 
descarte dos antigos ferros foi enorme e formavam-se pilhas nos 
EUA desses produtos (NYE, 1992). O “Seu” Kilowatt, por sua vez, 
mostrava o quanto as roupas eram limpinhas e passadas com o 
ferro elétrico, citando até a opinião pública acerca do produto, 
de que ele seria “cômodo, limpíssimo e facilita o trabalho” (O Dia, 
21 dez. 1938, p. 7). Os fogões e frigideiras elétricas foram vendidos 



Patricia M. S. Merlo, Pedro E. Fagundes, Ariel C. Batista, Fernando S. C. V. Junior, Livia 
M. Scheiner & Maria A. R. Soares (organizadores).

227

como mais limpos, práticos, cômodos, baratos e saudáveis em 
vários anúncios.

 

 

Figura 1: Jornal O dia (21 dez. 1938, p. 7). Figura 2: Jornal O Dia (25/07/1941, p. 9).

O uso do refrigerador, um produto mais caro, foi muito 
tarde um item com alcance popular nos EUA, assim como no 
Brasil. Segundo Nye, em 1910 o produto era um bem de luxo, pouco 
acessível. Era muito mais econômico ter uma caixa de gelo em casa 
do que um refrigerador, com valores mais altos. Indústrias como a 
General Electric, notando essa característica, passaram a investir 
pesado em publicidade e na oferta de refrigeradores em parcelas 
(MARCHAND, 1986). Em 1936 houve uma investida nesse sentido, 
de modo a criar a demanda para o consumo de refrigeradores, assim 
como o direcionamento do seu uso. Nye aponta para usos distintos 
que os estadunidenses faziam dos refrigeradores, guardando 
diversos itens, como bichos mortos. A publicidade modelou o 
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uso do produto e ofertou facilidades para a sua aquisição. Não é à 
toa que no Brasil, durante os primeiros anos de atuação do “Seu” 
Kilowatt tenha ocorrido a venda de “refrigeradores herméticos”, 
“econômicos” e com “condições especiais”. Nas imagens e textos 
de ancoragem, a referência era aos alimentos, à possibilidade de 
estocagem de produtos que geraria a economia doméstica. 

Figura 3: Jornal O Dia (06 nov. 1936, p. 7). Figura 4: Jornal O Dia (07 maio 1937, p. 7).

Por fim, outro produto ofertado nos anúncios do “Seu” 
Kilowatt em sua fase de vendedor e criador de afetividade foi o 
rádio. Como indica Marchand (1986), o produto ganhou uma aura 
sagrada, com o fito cultural e civilizatório na década de 1920. Um 
debate foi realizado no tocante ao uso de anúncios feitos por essa 
via, pois existia a crença de que isso geraria o desvirtuamento do 
aparelho enquanto um bem social. Novelas, contos, transmissões 
políticas, lições eram escutadas dentro do ambiente privado, e eram 
vistos como um produto social civilizador. Incluir anúncios nesses 
aparelhos seria um processo delicado e foi efetivado de maneira 
sutil. Porém, a imagem do rádio enquanto irradiador de cultura 
se manteve, transmitindo notícias, jogos esportivos, aconselhando 
as donas de casa, falando no íntimo da vida privada das pessoas. 
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Esse produto teve grande popularidade, com preços mais acessíveis 
(MARCHAND, 1986). E o “Seu” Kilowatt fez a sua parte na 
disseminação desse item. 

Na década de 1950, podemos notar um compilado dessas 
prioridades através da série “Antigamente”, na qual o criado elétrico 
indica os benefícios gerados pelo uso da eletricidade e dos produtos 
por ela alimentados, seguindo uma linha semelhante àquela vigente 
de 1936 até 1942. 

Figura 5: Jornal O Dia (01, nov. 1957, p. 8). Figura 6: Jornal O Dia  (11 jul. 1958, p. 11).

No Brasil, o período de maior impulso para a venda de 
produtos eletrodomésticos ou da própria eletricidade através dos 
anúncios foi aquele de 1936 até 1939. Das 72 imagens referentes a 
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coleção geral de imagens para a categoria vendas, 58% foram para 
o período inicial de atuação do personagem,1936-1939, tendo uma
queda brusca no período de 1940 até 1955, com 1,4% para cada
quinquênio. Apenas de 1955 até 1959 é que os anúncios de vendas
tiveram um maior fôlego com 26% do total para a categoria, tendo
o período 1960-1962 11%. De início a categoria de vendas foi afetada
pelo período de guerra, que gerou a escassez de produtos e o
racionamento de energia elétrica, depois acompanhado pela crise
da empresa, que passou a se defender das críticas que recebeu dos
públicos regionais. A venda de produtos elétricos ficou débil por
volta de 16 anos.

Sobre dos anúncios de vendas em 1936 foram 13 imagens: 3 sobre 
a luz elétrica; 3 sobre lâmpadas elétricas; 5 sobre refrigeradores e 2 
de rádios. Em 1937 a venda de fogões e frigideiras elétricas apareceu 
nas imagens, sendo 4 das 16 imagens de vendas, ¼ da categoria 
para o período. O ferro elétrico, por sua vez, apareceu 2 vezes em 
1937 e 3 em 1938. Contudo, vale destacar que esses produtos foram 
anunciados sem a referência explícita à mulher, ou seja, ainda se 
somam aos anúncios de vendas que se referem diretamente à elas. 
No estudo da próxima categoria, esses produtos ganham maior 
visibilidade. 

Nos anos de 1955-1962, como supracitado, os anúncios 
de vendas reapareceram, contudo, direcionados quase que 
exclusivamente para a venda de eletricidade e de lâmpadas. Durante 
esses 7 anos foram 27 imagens para a categoria, das quais 13 para a 
venda de eletricidade; 7 para a venda de lâmpadas; 2 para a venda 
de refrigeradores; 3 para a venda de rádios; 1 para a venda de fogões 
e 1 para a venda de ferros elétricos. 

A década de 1930 ainda inspirava os anseios da Belle Époque, e 
esses produtos eram incentivados à população, mas algo aconteceu 
e eles sumiram dos anúncios, reaparecendo na categoria defesa de 
críticas feitas à empresa, com a peculiaridade de ser um conforto 
para o consumidor e um fardo para a empresa. Ou seja, dos poderes 
sobrenaturais de atendimento ao serviço e do incentivo para a 
compra de produtos e consumo de eletricidade, a empresa passou a 
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reclamar. A modernidade se instalou no país, para um parcela ainda 
limitada da sociedade, e isso gerou transtornos para a empresa, que 
não conseguia atender seus consumidores. Desse modo, vender 
produtos elétricos passou a ser um contrassenso, e eles quase 
sumiram dos anúncios até 1955.

Esse gosto pela modernidade foi adquirida pelos brasileiros 
com poder aquisitivo, amarrada pela afetividade e legitimidade 
criada pelo “Seu” Kilowatt e isso fazia parte de uma afinidade eletiva 
entre os EUA e as elites políticas e econômicas brasileiras. E uma 
empresa de energia elétrica com produtos elétricos fariam parte de 
uma relação com interesses bilaterais. Porém, já podemos observar 
que algo não estava dando certo.

Conclusão
Nesse breve capítulo busquei apresentar uma pequena 

parcela da minha tese de doutorado que se refere às experiências 
estadunidenses trazidas ao Brasil por meio da publicidade da 
AMFORP. O Instrumento da empresa, o “Seu” Kilowatt, tinha várias 
funções e eu pude verificar isso em seis cidades atendidas por suas 
subsidiárias, notando as variações na centralização e regionalização 
da mensagem publicitária da multinacional. Das três fases que 
identifiquei para todo o período de atuação do personagem no 
Brasil, a maior foi aquela de defesa de críticas feitas à empresa, 
que durou de 1945 até 1962, tomando a dianteira em detrimento 
às outras categorias. Isso é emblemático, pois é um indicativo das 
relações existentes entre a empresa e o Brasil, representado pelas 
elites regionais atendidas pela multinacional. 

Constitui a segunda parte da tese entrelaçar a publicidade 
com as esferas públicas regionais elencadas como amostra. Nesse 
capítulo de livro, contudo, eu demonstrei a presença da venda 
de produtos elétricos e as promessas da modernidade vendidas 
junto aos aparelhos. Porém, cabe indicar que isso se deu, no caso 
dos anúncios do “Seu” Kilowatt, apenas em um momento inicial, 
de 1936 até 1942. Depois disso a venda de produtos elétricos ou da 



Anais do XIII Encontro Regional de História - ANPUH-ES

232

própria serventia da energia elétrica em si ficou reduzida a números 
bem pequenos de anúncios, sem condições de competir com outras 
categorias como a da defesa de críticas feitas à empresa e da criação 
de afetividade e legitimidade com o público consumidor.

Essa curiosa redução é um bom indício a ser explorado em 
minha pesquisa, mas o seus tempos áureos a até as suas reaparições 
no tempo mostram a presença desse caldo cultural trazido pela 
AMFORP ao Brasil. Atender as demandas do público gerou a 
tensão entre o serviço público versus lucros agravando embates 
nas diferentes esferas públicas regionais brasileiras, com o próprio 
consumo sendo verbalizado pelas subsidiárias como algo supérfluo 
e egoísta. Do outro lado, as burguesias locais, políticos, trabalhistas 
e consumidores indicavam as faltas de investimento e interesse da 
empresa pelo progresso do país. O “Seu” Kilowatt, representante das 
empresas, oscilou o seu poder do âmbito das maravilhas, movedoras 
de produtos elétricos à inanição. As respostas para essa mudança 
tão drástica, notada nos anúncios, estão na segunda parte de minha 
tese, em andamento. Entretanto, deixo aqui registradas algumas 
informações sobre o tema, instigando quem por ele simpatizar às 
próximas leituras. 

Referências

Fontes

AMERICANHISTORY. REEDY Kilowatt Records. Disponível em: <http://
americanhistory.si.edu/.> Acesso em: 12 set. 2017.

BIBLIOTECA NACIONAL. Hemeroteca digital. Catálogo de jornais. Disponível 
em: http://bndigital.bn.gov.br/hemeroteca-digital/. Acesso em: 12 set. 2017.

CENTRO DA MEMÓRIA DA ELETRICIDADE NO BRASIL. Panorama do 
setor de energia elétrica no Brasil. Coordenação de Renato Feliciano Dias. Rio 
de Janeiro: 1988.

ESPÍRITO SANTO. Arquivo Público Estadual do Espírito Santo. Jornal A 
Gazeta [microfilmado]. 1928-2000. Espírito Santo: Vitória, 2017.

MORRISONCOUNTYHISTORICALSOCIETY. Collection connection: Reedy 
Kilowatt. Disponível em <www.morrisoncountyhistoricalsociety>. Acesso em: 20 

http://americanhistory.si.edu/
http://americanhistory.si.edu/
http://bndigital.bn.gov.br/hemeroteca-digital/
http://www.morrisoncountyhistoricalsociety


Patricia M. S. Merlo, Pedro E. Fagundes, Ariel C. Batista, Fernando S. C. V. Junior, Livia 
M. Scheiner & Maria A. R. Soares (organizadores).

233

jun. 2016.

PREFEITURA DE VITÓRIA. Arquivo Público Municipal de Vitória. Jornal A 
Tribuna. 1940-1960. Espírito Santo: Vitória, 2017.

Sites

COMICVINEGAME. The Mighty atom starring Reedy Kilowatt. Disponível em: 
<https://comicvinegame.gamespot.com>. Acesso em: 20 jun. 2016.

JOSÉ Costa fala sobre o Sr. Kilowatt, 1950. Disponível em: <www.
diariodocomercio.com>. Acesso em: 12 set. 2017.

MYCOMICSHOP. Reedy Kilowatt made a magic. Disponível em: <www.
mycomicshop.com>. Acesso em: 20 jun. 2016.

NATIONAL MUSEUM OF AMERICAN HISTORY. Smithisonian Institute: 
Reddy Kilowatt Records. 1926-1999. 119 caixas. EUA: Washington D.C.

NELSON Cadena. Seu Kilowatt. O mascote da companhia de luz que antecedeu 
a Coelba. Disponível em: <www.Ibahia.com.br>. Acesso em: 12 set. 2017.

NUMISMATICSOFWISCOSIN. SOME Electrifying Tokens. Disponível em: 
<www.numismatics of wiscosin.com>. Acesso em: 12 set. 2017. 

PINTEREST. Reedy Kilowatt and Flame. Disponível em: www.pinterest.com/
postcardave/Reedykilowat. Acesso em: 20 jun. 2016.

TOONPEDIA. Willie Wirehand. Disponível em <http://www.toonopedia.com/ 
wirehand.> Acesso em: 20 jun. 2016.

THE PORTAL TO THE TEXAS HISTORY. The Orange Leader. Disponível 
em: <www.theportaltothetexashistory.com>. Acesso em: 20 jun. 2019.

WIKIPEDIA. Reedy Kilowatt. Disponível em <http://em.m.//wikipedia.org/
wiki/Reedy_kilowatt>. Acesso em: 20 jun. 2016.

ZAZZLE Reedy Kilowatt necktie. Disponível em <http://zazzle.com/
reedykilowattnecktie>. Acesso em: 20 jun. 2016.

Bibliografia

BANDEIRA, Luiz Alberto Moniz. Brasil-Estados Unidos: A Rivalidade 
Emergente. (1950-1988). 3. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2011.

BARDIN, Laurence. Análise do conteúdo. Lisboa, Edições 70. 1977.

CARDOSO, Ciro Flamarion. Narrativa, sentido e História. São Paulo: Papirus, 
1997.

http://www.diariodocomercio.com/
http://www.diariodocomercio.com/
http://www.mycomicshop.com
http://www.mycomicshop.com
http://www.ibahia.com.br/
http://www.pinterest.com/postcardave/Reedykilowat
http://www.pinterest.com/postcardave/Reedykilowat
http://www.toonopedia.com/%20wirehand.
http://www.toonopedia.com/%20wirehand.
http://www.theportaltothetexashistory.com
http://americanhistory.si.edu/


Anais do XIII Encontro Regional de História - ANPUH-ES

234

COHEN, Lizabeth. A Consumers’ Republic. The politics of Mass Consumption in 
Postwar America. EUA: Vintage, 2003.

DOMENACH, Jean-Marie. A propaganda política. [S.l.]: E-books Brasil, 2001.

FURNESS, Douglas Edward Grandson. A Central Brasileira nas pegadas do Sr./ 
Seu Kilowatt: publicidade e política na sociedade capixaba de 1936-1950. RAPEES, 
n. 1, p. 147-156, 2017a.

FURNESS, Douglas Edward Grandson. A mulher nas pegadas do Seu Kilowatt: 
afinidades eletivas entre Brasil e EUA (1936-1962). In: MOURELLE Et al. (org.). 
Governo Vargas: Questões regionais e relações interamericanas. Rio de Janeiro: 7 
Letras, 2020. 

FURNESS, Douglas Edward Grandson. Conjugando a AMFORP a sua 
publicidade: um debate bibliográfico. Revista Vox Fadileste, n. 9, 2019.

FURNESS, Douglas Edward Grandson. O Discurso do Serviço: Técnicas de 
enraizamento empresarial norte-americanas através da AMFORP no Brasil. 
1936-1962. In: MENEZES, Graziela; CAVALCANTI, Ruth (org.). América em 
perspectiva. Vitória: Milfontes, 2020.

GARCIA, Eugenio Vargas. Estados Unidos e Grã-Bretanha no Brasil: transição 
de poder no entreguerras. Contexto Internacional, v. 24, n. 1, p. 41-71, 2002.

JONNES, Jill. Empires of light. Edison, Tesla, Westinghouse and the race to electrify the 
world. Nova Iorque: Random House, 2004.

LEACH, Willian. Land of desire. Merchants, Power, and the Rise of a New American 
Culture. Nova Iorque: Vintage, 1994.

LOCHERY, Neil. Brasil: Os frutos da guerra. Rio de Janeiro: Intrínseca, 2015.

NYE, David. Electrifyng America. Social meanings os a new technology. Massachusetts: 
MIT PRESS, 1992.

NYE, Joseph S. Jr. Soft Power. The means to sucess in world politcs. Nova Iorque: 
Public Affairs, 2004.

PEREZ, Clotilde. Mascotes: Semiótica da vida imaginária. São Paulo: Cengage 
Learning, 2011.

PEREZ, Lara Campos. Seducción de nación. Conmemoraciones y publicidad en 
la prensa mexicana (1910, 1921, 1935, 1960). Secuencia, n. 88, enero-abril, 2014.

TOTA, Antônio Pedro. Imperialismo sedutor. Americanização do Brasil da época da 
2ª Guerra Mundial. São Paulo: Companhia das Letras, 2000.

SAES, Alexandre Macchione. Conflitos de capital: Light versus CBEE na formação 
do capitalismo brasileiro (1898-1927). São Paulo: Edusc, 2010



235

Entre história e memória:
as metamorfoses identitárias de Apuleio de 

Madaura1

Edjalma Nepomoceno Pina2

O termo “metamorfose” possuí sentido de transformação, 
como se nota pela raiz grega da palavra, formada pela junção de 
μετα (mudar) e μορφή (forma). No entanto, nas páginas a seguir, 
ao invés de pensarmos em metamorfoses do corpo, consideremos 
hoje as transformações a qual a identidade social está sujeita. Como 
construtos sociais, nossa autoimagem, e a imagem que terceiros 
criam sobre nós, sofrem uma metamorfose ao longo de nossas vidas, 
de acordo com as relações nas quais nos inserimos. São adaptáveis e 
relacionáveis, sofrendo forte influência da alteridade. É por meio da 
comparação que os contornos e fronteiras da identidade são mais 
destacados. Nesse processo de diferenciação, símbolos são úteis para 
demarcar o que um sujeito é, mas, principalmente, o que ele não é. O 
que é ser um filósofo? O que lhe dá identidade? Ao responder essa 
pergunta, tendemos a listar uma série de elementos que associamos 
a esses agentes, na busca de diferenciá-los de outras categorias. O 

1  Neste capítulo, obras da Antiguidade são referenciadas de acordo com o padrão 
convencionado pelos profissionais da História Antiga no Brasil e que é reconhecido 
internacionalmente. Ou seja, não são referenciadas diretamente a edições consultadas, que 
são muitas para uma mesma fonte, mas sim a obra original do autor antigo. Uma citação 
apresentará os seguintes elementos, separados por vírgula: nome do autor em latim, título 
da obra em latim e em itálico, livro e, se houver, versículo. Por exemplo, ao referenciar 
a obra Instituições Divinas, de Lactâncio, a referência será assim: Lactantius, Divinarum 
Institutionum, III, 7. Na primeira vez em que ocorre a citação, o nome do autor e o título 
da obra são escritos por extenso, já nas demais é comum que se abrevie. Ex.: Lactant. Div. 
Inst., III, 7. As edições/traduções que foram consultadas aparecem somente na bibliografia 
ao fim do capítulo.

2 Mestrando no Programa de Pós-Graduação em História Social das Relações Políticas 
(PPGHis) da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). Vinculado ao Laboratório 
de Estudos sobre o Império Romano, seção ES. Bolsista financiado pela Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes).
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mesmo ocorre quando é pedido que se defina qualquer identidade, 
seja nacional, religiosa, étnica, cultural ou profissional. Sempre 
nos esforçamos para encontrar diferenças entre as categorias na 
tentativa de concluir o que significa a identidade que determinada 
pessoa está tomando para si, o que nem sempre encerra o assunto, 
tendo em vista que um indivíduo acumula em si múltiplas 
identidades, dependendo da ocasião e de quem o percebe (SILVA, 
2004). Assim como reconhecer uma identidade é um ato de leitura 
da realidade, ela pode variar de acordo com o leitor, ou seja, de 
acordo com quem busca enquadrar um sujeito ou grupo dentro 
de uma categoria identitária. Elas continuam a sofrer mutações 
também após nossa morte, conforme somos lembrados e descritos. 
Minha proposta hoje é refletir sobre como a memória e a história 
comportou as metamorfoses da identidade atribuída a Apuleio de 
Madaura ao longo dos séculos que seguiram seu falecimento.

Apuleio viveu durante o século II3, aproximadamente entre 
os anos 120-180. Originário da Numídia, no Norte da África, passou 
sua juventude viajando pelo Império Romano, estudando em 
importantes centros intelectuais como Cartago, Roma e Atenas. 
Como fruto de suas viagens, sua bagagem cultural se tornou plural: 
estudou profundamente os textos de Platão, a arte da retórica e se 
iniciou em cultos orientais. Após consumir sua juventude em uma 
“longa peregrinação”, como ele próprio afirma, retornou à África 
por volta do ano 150, momento em que manteve apresentações 
públicas pelas cidades onde passava. Em uma dessas viagens, na 
cidade de Oea, casou-se com uma rica viúva da região, o que lhe 
rendeu uma acusação de uso de magia amorosa. Seus detratores 
o acusavam de enfeitiçar Pudentilla, pois estaria interessado na 
fortuna da matrona. Diante de acusação tão grave, Apuleio se 
defendeu em um julgamento e foi absolvido. Este evento é relevante 
pois foi a origem de muitas representações que cercaram a imagem 
do autor ao longo dos séculos: Apuleio como mago (LIMA NETO, 
2016, p. 10-20). Após o turbulento casamento, Apuleio passou a 
viver na Cartago, onde alcança posição de destaque como orador, 

3 Todas as datas mencionadas se situam depois de Cristo. As exceções serão 
identificadas com a sigla a.C.
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magistrado e sacerdote. É na capital provincial que o autor produz 
boa parte de suas obras que chegaram a nós, até sua morte por volta 
do ano 180, quando não há mais registros de suas atividades.

Pouco se sabe sobre a recepção da identidade de Apuleio 
no momento em que o autor se encontrava vivo, tendo em vista 
que a principal fonte para escrever sua história continua sendo 
seus próprios escritos, nos quais evita limitar-se a uma identidade 
definível. Ao longo de sua vida, flertou com diferentes elementos 
culturais. Foi fluente em grego e admirador da filosofia e cultura 
helênica, porém, preferia o latim em sua escrita e em seus discursos. 
Sobre sua origem africana, considerava-se “metade númida e 
metade gétulo” (Apuleius, Apologia, 6.) por ter nascido na cidade de 
Madaura, localizada na fronteira entre as duas terras. Ora sacerdote, 
ora filósofo e ora sofista, Apuleio é um personagem que sintetiza 
a pluralidade cultural que marcou o império-greco romano. A 
única constante na identidade desse autor é o título de philosophus 
platonicus que atribuía a si e que foi inscrito numa estátua em sua 
homenagem em Madaura (LIMA NETO, 2016, p. 10-20). Contudo, 
como veremos, a fluidez da identidade desse autor permitirá que 
seus leitores colocassem em xeque sua autoridade filosófica.

Os primeiros comentadores que temos acesso datam 
do século IV, mais de duzentos anos após sua morte. Nesse 
momento, a memória em torno do autor sofreu influência das 
polêmicas religiosas entre pagãos e cristãos, sendo comum entre 
os autores cristãos atribuir a Apuleio o estigma da magia. É o 
caso de Lactâncio, patrístico oriundo da África do Norte, que se 
refere a Apuleio como mago responsável por muitas maravilhas, 
comparando-o a Apolônio de Tiana (Lactantius, Divinarum 
Institutionum, III, 7). Posteriormente, já no início do século V, 
Apuleio voltaria a ser mencionado de forma pejorativa por um 
cristão, desta vez Jerônimo (Hyeronimus, Tractatus septem in 
Psalmos, LXXXI). Em seu tratado, Jerônimo acusa magos, entre 
eles Apuleio, de terem realizado “maravilhas com suas artes 
mágicas para ganhar dinheiro de mulheres tolas e ricas que eles 
haviam seduzido”, o que indica que o autor teve conhecimento do 
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julgamento por crime de magia de Apuleio. No mesmo tratado, 
Jerônimo cita uma passagem da obra Adversus Christinianus, de 
Porfirio (233-305), na qual o filósofo neoplatônico enaltece os 
poderes mágicos de Apuleio e Apolônio. 

Concomitante a essa demonização como mago, o autor 
também era representado como um respeitável filósofo, ao 
menos no oriente. É o que vemos com o poeta Christodoro, que, 
ao descrever as estátuas que ornamentavam uma das Termas de 
Zeuxipo, em Constantinopla, identifica um dos monumentos 
como sendo o filósofo africano (GAISSER, 2008, p. 27). Apuleio 
também aparece representado em um contorniado do século V, 
em Roma. Contorniados foram medalhões confeccionados entre 
o quarto e quinto século d. C. Esteticamente se assemelham a 
moedas, porém não possuíam função comercial. Portava-se um 
contorniado como um objeto de valor simbólico, provavelmente 
em ocasião de espetáculos públicos. Estes medalhões eram 
ilustrados com a efígie de vencedores de competições esportivas 
e também figuras ilustres da tradição greco-romana, como 
imperadores e filósofos (GRIERSON, 1991, p. 526-527). Neste 
contorniado em específico, Apuleio é representado com feições 
jovens, cabelos longos, túnica e tiara, enquanto que no verso 
do medalhão é ilustrado um soldado e um templo que Gaisser 
identifica como sendo do deus Apolo (GAISSER, 2008, p. 28).

Percebe-se, deste modo, a fluidez da identidade desse autor 
na memória que se produziu sobre ele ao longo da Antiguidade, 
ora visto como mago perigoso, ora honrado como ilustre filósofo 
e escritor. Foi apenas com Agostinho de Hipona que as duas 
memórias se aproximam. Agostinho demonstra conhecimento das 
obras literárias e filosóficas de Apuleio, a ponto de dedicar dois 
livros de A Cidade de Deus somente para refutar as teorias pagãs 
presentes em um discurso filosófico de Apuleio. Agostinho critica a 
crença de Apuleio nos daemones, argumentando que essas entidades 
não passariam de demônios que iludem homens tolos e os fazem 
acreditar que podem realizar atos mágicos (Augostinus, De Civitade 
Dei, VIII, 14).
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Entretanto, se por um lado Agostinho desacredita as crenças 
religiosas de Apuleio, por outro lado enaltece o platonismo do 
filósfo de Madaura. Agostinho inclusive lembra que o próprio 
Apuleio negou, em vida, que seria um mago (GAISSER, 2008, p. 
31-36). Felizmente, a grande influência da A cidade de Deus e outras 
peças do pensamento agostiniano na cristandade ocidental foram 
suficientes para despertar o interesse dos copistas em preservar 
as obras de Apuleio. Em certa medida, o fato de ser citado por 
Agostinho garantiu sobrevivência dos textos de Apuleio até a 
modernidade.

Mesmo com a consolidação da História como ciência 
no século XIX, Apuleio continuou a ser rememorado, desta 
vez como objeto dos estudos históricos. Contudo, o crivo 
historiográfico não impediu as metamorfoses de sua identidade. 
Talvez a possibilidade mais antiga de leitura acadêmica 
da figura de Apuleio é a que o observa como um pseudo-
filósofo. Para esse caso, há a obra Apuleius and His Influence, de 
Elizabeth Haight, publicada em 1927. Essa obra se trata de um 
importante levantamento sobre a influência de Apuleio nos 
autores modernos. Entretando, Haight põe em dúvida o status 
de filósofo do autor madaurense, defendendo que “Apuleio 
escreveu sobre filosofia, mas não foi um platonista distinto” 
(HAIGHT, 1927, p. 74). Visão semelhante é compartilhada por 
John Dillon, em The Middle Platonists: 80 B.C. to A.D. 220 (1977). 
Nesta obra monumental, o autor se propôs a traçar trezentos 
anos de desenvolvimento do platonismo. Em certa altura de sua 
obra, Dillon comenta que “Apuleio, apesar de seus protestos, 
não é um filósofo” (DILLON, 1977, p. 311).

Também se originou uma tradição que identifica Apuleio 
como um sofista. Neste contexto, sofista é como convencionou-
se denominar autores enquadrados na Segunda Sofistica, um 
movimento de retomada cultural coletivo na Grécia ocorrido 
nos primeiros anos do Principado. O fenômeno foi caracterizado 
pelo classicismo linguístico, discursos improvisados voltados 
para o entretenimento e a exaltação do passado grego. Tudo isso 



Anais do XIII Encontro Regional de História - ANPUH-ES

240

posto em prática por oradores profissionais provenientes dos 
mais altos escalões da sociedade (SCHMITZ, 2011, p. 305-318).

Dentre as produções que aproximam Apuleio desse 
movimento destaca-se a obra Apuleius: a Latim Sophist, de Stephen 
Harrison (HARRISON, 2000). Por meio da análise principalmente 
dos recursos retóricos de Apuleio, Harrison interpreta Apuleio 
como um sofista latino interessado na transmissão dos princípios 
da Segunda Sofistica grega para um público do norte da África 
falante de latim. Esta defesa de Harisson possui pontos positivos, 
como pensar o império como um sistema conectado, afinal 
Apuleio viajou pela Grécia e pela Ásia menor, conhecidos centros 
da sofistica. Contudo, definir Apuleio como um sofista latino 
pode induzir ao equívoco de interpretar um autor com base em 
um contexto que não é o seu. A visão de Harrison teve inspiração 
na obra de Gerald Sandy, The Greek world of Apuleius. Em seu livro, 
Sandy define Apuleio como um “tradutor” da cultura do oriente 
helênico para o ocidente. Em outras palavras, o legado de Apuleio 
foi ser uma ponte entre as tendências culturais em efervescência 
na Grécia para seu público na África (SANDY, 1997). 

Por sua vez, em língua espanhola temos Óscar de la Cruz 
Palma com uma perspectiva diferente. Em seu artigo de 2012, 
intitulado Apuleyo divulgador científico, não só atribui a Apuleio 
o status de filósofo, como busca destacar os textos técnicos que, 
infelizmente, não sobreviveram ao tempo. De la Cruz Palma acredita 
que as honras concedidas a Apuleio pelas cidades onde atuou, assim 
como sua fama, qualificaram ele para atuar como um popularizador 
de conhecimentos científicos. O termo cientifico, nesse caso, não 
se refere aos parâmetros da Ciência moderna, mas sim, trata-se do 
conjunto de conhecimentos técnicos sobre a propriedade de certas 
plantas, o clima e outros fenômenos naturais que foram observados, 
descritos e transmitidos ao longo da Antiguidade (DE LA CRUZ 
PALMA, p. 159-175, 2012).

Apesar de ser um autor com rica tradição historiográfica 
no exterior, no Brasil temos pouquissimas obras de fôlego que 
se debruçaram exclusivamente sobre Apuleio, e quase nenhuma 
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sobre seus escritos filosóficos. O pensamento filosófico de Apuleio 
tradicionalmente é eclipsado por sua produção literária. Contudo, 
uma tese de doutorado, no mínimo, pode ser destaca aqui. Trata-
se da Belchior Monteiro Lima Neto, defendida em 2015, na 
Programa de Pós-Graduação em História da UFES, com o título 
Conflito familiar, vida urbana e estigmatização na África proconsularis: 
o caso de Apuleio de Madaura (século II d.C.). Em sua tese, Lima Neto 
problematiza o embate político que levou ao julgamento de Apuleio 
por crime de magia, demonstrando como o autor precisou elaborar 
um jogo discursivo para construir sua identidade de filósofo diante 
do tribunal e livrar-se do estigma da magia. Deste modo, Lima 
Neto não só identifica Apuleio como um filósofo, como demonstra 
como o autor operou para ser reconhecido como tal por seus 
contemporâneos (LIMA NETO, 2015). 

Por mim, destaco Richard Fletcher, que em 2014 publicou 
a obra Apuleius’ platonism: the impersonation of Philosophy, na qual 
defende que Apuleio seria injustiçado ao ser tratado como pseudo-
filósofo ou concebido como um mero sofista intérprete da culta 
grega. Para Fletcher, interpretações como essas nasceram de uma 
leitura deficitária das obras de Apuleio que não leva em consideração 
o platonismo presente em todos os textos, inclusive sua em sua obra 
literária. Segundo o autor, o grande interesse da historiografia 
pelo romance Metamorphoses fez com que textos filosóficos fossem 
negligenciados, criando uma falsa dicotomia entre obras literárias 
e obras filosóficas de Apuleio. Flecher vai na contramão dessas 
tradições, pois considera Apuleio digno do adjetivo filósofo, o qual 
a doutrina filosófica médio-platônica seria o grande elo entre as 
obras do autor (FLETCHER, 2014).

Considerações finais
Em síntese, podemos afirmar que desde a Antiguidade, 

mas principalmente na historiografia, foram variados os adjetivos 
empregados para definir a identidade de Apuleio: filósofo, mago, 
orador de concerto, ‘tradutor cultural’, ‘divulgador cientifico’ e, em 
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casos mais extremos, charlatão. De todo modo, cabe frisar que estes 
adjetivos não se sobrepuseram ao longo do tempo numa perspectiva 
evolucionista, mas sim coexistiram em locais e contextos diferentes. 
Um bom exemplo disso é a publicação em 2015 de um romance sobre 
Apuleio que o descreve como mago. Esta obra foi originalmente 
publicada em formato Ebook pelo espanhol Borja Loma Barrie se 
chama El Nigromante Apuleyo: Historia del Hechicero más Pérfido de 
Roma (BARRIE, 2015). Esta publicação indica como ainda resiste 
um senso-comum que pensa Apuleio como mago, tal como os 
autores cristãos no século III IV.

Conclui-se que o fenômeno de construção identitária continua 
após a morte de seu portador, inclusive intensifica-se conforme 
este se torna um personagem recorrente na historiografia. A partir 
do momento que se tornam objeto da História, os indivíduos se 
veem transformados em texto para serem lidos, interpretado e 
reinterpretados de infinitas maneiras ao sabor dos contextos nos 
quais são recepcionados.
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José de Anchieta e a obra de assistência 
à saúde na capitania de São Vicente 

(1554-1565)
Edson Tadeu Pereira1

Os jesuítas iniciam sua empresa missionária na América 
Portuguesa em Salvador e São Vicente com os trabalhos, 
respectivamente, de Manuel da Nobrega (1517-1570) e Leonardo 
Nunes (?-?), em 1549 (HOLANDA, 2003, p. 166). Em agosto de 1553, 
Manuel da Nobrega transferiu suas atividades para São Vicente 
(HOLANDA, 2003, p. 69-70). Na década de 1550, a capitania era 
importante para os jesuítas pela proximidade com os índios do 
Paraguai, porém, o diplomático d. João III (1502-1557), ciente do 
Tratado de Tordesilhas, barrou o avanço dos inacianos, obrigando 
os padres a elencar novas prioridades (LEITE, 2004, p. 271). No 
início de 1554, os inacianos fundaram o Colégio de Piratininga 
cujo fim seria a educação dos meninos. Os inacianos escolheram 
o planalto Serra do Mar acima, ao invés do litoral, para preservar 
a sanidade moral dos alunos, que estariam isolados do contato 
com os portugueses de São Vicente, a segurança contra a pirataria 
proporcionada pela distância do mar e o acesso a extraordinária rede 
fluvial que comunicava aquele sítio com o interior do continente 
(LEITE, 2004, p. 269-270). A presença de Manuel da Nobrega nessas 
paragens não foi suficiente para promover a reorganização da 
missão, o que explicou o fato deste prelado ordenar que o padre 
Leonardo Nunes trouxesse reforço da Bahia (VIEIRA, 1949, p. 92). 

Enviaram para São Vicente, entre outros inacianos, o 

1 Mestrando em História na Universidade Estatual Paulista Júlio de Mesquita Filho 
(UNESP). E-mail: solxadrez93@gmail.com.
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jovem José de Anchieta (1534-1597). Em 1554 contava com apenas 
20 anos, idade suficiente para emprega-lo na evangelização 
(VASCONCELOS, 1672, p. 112; VIOTTI, 1984, p. 16)2 e oportunidade 
ímpar para aplicar na prática os conhecimentos obtidos no Colégio 
de Coimbra. As condições precárias da capitania de São Vicente, 
aquém a inclinação latinista de Anchieta, levou este religioso a 
exercer a função de cirurgião “sangrando e curando” os doentes 
(LEITE, 2004, p. 272). O voluntarismo anchietano ficou registrado 
em copiosa correspondência aos superiores. Nela lemos relatos 
vividos das condições sanitárias da capitania, descrevendo inclusive 
as doenças dos habitantes da vila de São Vicente e do povoado de 
Piratininga,3 as terríveis epidemias que eclodiram naquelas paragens 
e o tratamento oferecido aos nativos (SILVA, 2009, p. 35). 

A pratica de oferecer conforto aos enfermos não eram 
estranhas a Regra e a conduta caridosa que desde noviço o jesuíta 
procurava assimilar (O’MALLEY, 2004, p. 268-272; LOYOLA, 2004, 
p. 186). Contudo, quando socorreram algum doente não o fizeram 
no exercício da profissão de médico ou cirurgião, mas porque 
representaram a roupeta da Companhia de Jesus na localidade. Isso 
conduziu José de Anchieta a reportar para os superiores (LIMA, 
2003, p. 143; PROSPERI, 2013, p. 583).4 Nesse artigo analisaremos 

2 Segundo o jesuíta padre Simão de Vasconcelos (1597-1671), José de Anchieta recebeu 
ordens sacras de D. Pedro Leitão (1519-1573), segundo Bispo da Bahia, em 1566. 

3 Embora haja discussão sobre a data de chegada dos jesuítas em Piratininga 
ser em fins de 1553 ou início de 1554, da presença de gente ilustre na vizinhança do 
Colégio pelos anos seguintes, como o autóctone Tibiriçá e o aventureiro português 
João Ramalho, não há dúvidas que os colonos fundaram a vila de São Paulo 
posteriormente, em 1560. Acontecia que se reconhecia uma vila como tal em Portugal 
e nas suas respetivas colônias quando possuía pelourinho e Câmara de Vereadores, 
Maria Beatriz Nizza da Silva. 

4 Refletindo a respeito das missões levadas a cabo na Itália seiscentista, o estudioso  
Adriano Prosperi asseverou que quando lemos textos produzidos por quem organizou 
a missionação “não se pode negligenciar o fato de os relatórios serem elaborados 
propositalmente para estimular devoções nos leitores, aprovação nos superiores, 
admiração pelos milagres feitos por Deus: isso significa que neles são celebrados sucessos 
estrondosos, de acordo com a lógica que já tinha governado os relatórios das índias. Embora 
Prosperi trate dos relatórios de missionários em solo europeu, em parte inspirados pela 
epistolografia missionária do novo mundo, a documentação que manejamos, sobretudo 
quando dava notícia das curas miraculosas operadas pelos religiosos da Companhia, 
tinham o mesmo enfoque no “sucesso estrondoso” do ministério, só que para um público 
amplo, isto é, quem tivesse acesso as crônicas, as memórias e as vidas.
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sobretudo as cartas de Anchieta, mas, para temas como a epidemia 
de varíola de 1563, que afetou em geral a América Portuguesa, a 
compararemos com cartas de colegas de Companhia, pois isso 
ajudará a reconhecer melhor uma moral especifica sobre a saúde. 
As fontes analisadas aqui estão disponíveis nos volumes II e III 
da coleção de “Cartas Jesuíticas” publicadas respectivamente nos 
anos de 1931 e 1933 pela Academia Brasileira de Letras. O volume 
dois corresponde as Cartas Avulsas 1550-1568 e o terceiro as Cartas, 
informações, fragmentos históricos e sermões do Padre Joseph de Anchieta, 
S. J. (1554-1594).  

Tendo este corpus documental em mente, neste texto 
queremos entender como os irmãos da Companhia de Jesus cuidaram 
da saúde dos vicentinos de 1554 a 1565. Para tanto, investigaremos 
as doenças e os doentes, a terapêutica e a conversão dos enfermos. 
A respeito das doenças e dos doentes, queremos observar como José 
de Anchieta as descreveu e as vivenciou; no que tange a terapêutica 
desejamos entender as razões para a escolha de remédios e de 
tratamentos; por fim, pretendemos mapear o propósito de socorrer 
os doentes para converte-los. 

Doenças e doentes
Durante onze anos, José de Anchieta descreveu nas cartas 

a situação de saúde dos membros da Companhia de Jesus de São 
Vicente. Além de religiosos, também figurou nas missivas os alunos 
do colégio, os colonos portugueses, os mestiços e os índios. Ao nosso 
ver, o tema da saúde suscita dois problemas distintos, as doenças e 
os tratamento, sendo que no presente tópico analisaremos apenas a 
doença e a conduta dos doentes. 

José de Anchieta se referiu a lepra, postemas, febres, cancro, 
feridas, câmaras de sangue, cólicas, gangrena, varíola, prisão de 
ventre, sangramento oral e picada de cobra. Algumas destas, 
contudo, representaram problema apenas para o enfermo enquanto 
outras se tornara endêmicas afetando duramente a incipiente 
sociedade vicentina e o trabalho missionário jesuítico. Analisaremos 
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apenas o histórico do segundo grupo, que concerne as “câmaras de 
sangue” “bexigas” e “febres”.

A febre incomodou mormente os portugueses, inclusive os 
jesuítas. Esse tipo de febre se manifestou sozinha, sem a influência 
de outras enfermidades, tal qual as câmaras de sangue e a varíola, 
doenças que a tinham como um sintoma. Os casos reportados 
de febre ocorreram nos anos de 1556, 1561 e 1562, sobretudo em 
Piratininga ou nos entornos, pois, no litoral não há registro que ela 
tenha ocorrido (ANCHIETA, 1933, p. 95 e 173). Tudo indica que os 
portugueses chagaram febris em Piratinga contraindo-a no trajeto 
serra acima. Após 1562, José de Anchieta não noticiou mais caso de 
febres repentinas, possivelmente porque, desde o ano anterior, as 
câmaras de sangue tornaram-se o principal problema de saúde dos 
portugueses.

José de Anchieta mencionou bastante as “câmaras de 
sangue”, tipo de disenteria hemorrágica. Possuímos registros 
dela de 1561 a 1565, isto é, da carta Ao Padre Geral Diogo Laynez, 
de São Vicente, a 12 de junho de 1561 até a carta Ao Padre Diogo 
Mirão, da Bahia, a 9 de julho de 1565. Pela primeira carta sabemos 
que a doença surgiu no ano de 1661 em Piratininga nos escravos 
que em “dois, três, quando muito quatro dias duram com elas” 
(ANCHIETA, 1933, p. 173). Essa doença que “parecia pestilência” 
fez justiça a aparência, pois, se espalhou rapidamente para os 
demais moradores de Piratininga de modo que “não havia casa sem 
doentes, e em algumas havia três e quatro” enfermos (ANCHIETA, 
1933, p. 173). A ausência de cura elevava gravidade do dito surto. 
Apesar de os irmãos empregarem a sangria como tratamento, 
tudo indica a insatisfação de José de Anchieta com os resultados, 
pois ao buscar outros meios de curar os doentes constatou que 
unicamente Deus “que as dá, a cura por sua misericórdia, que em 
à terra pouca medicina há para isso” (ANCHIETA, 1933, p. 178). 
Os jesuítas do Colégio se prontificaram para cuidar dos doentes, 
estendendo o atendimento para fora do colégio, mas, no contato 
com os doentes, os irmãos contraíram a dita enfermidade 
(ANCHIETA, 1933, p. 173).  
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Nos anos 1563 e 1564, a varíola atingiu praticamente todas 
as capitanias portuguesas provocando milhares de mortes entre 
os índios (LEITE, 2004, p. 575). Em São Vicente, a varíola surgiu 
provavelmente na povoação litorânea de Itanhaém para se espalhar 
posteriormente às outras paragens, conforme informa a carta Ao 
Geral Diogo Laynez, de São Vicente, janeiro de 1565 de José de Anchieta 
(1933, p. 238). Devido ao trânsito de pessoas serra a cima, a doença 
também grassou em Piratininga. Na capitania em questão, houve 
dois tipos de varíolas, as tidas “brandas” que “facilmente saram” e 
“outras que é coisa terrível”. Sobre essa última, José de Anchieta 
conclui que, independentemente do destino dos enfermos (morrer 
ou sobreviver), a doença prejudicaria o curso normal da vida 
ou da morte. Os que morriam, por ter a garganta obstruída não 
conseguiam confessar, deixando sua alma sujeita a danação eterna 
no inferno. Os que sobreviveram, depois de três ou quatro dias 
tinham a pele ferida, tornando-a o hospedeiro ideal para larvas, 
vermes e insetos. José de Anchieta lembra sobretudo do mal 
cheiro exalado pelos doentes. O odor provinha principalmente 
do apodrecimento das partes feridas. As principais vítimas fatais 
da varíola era os “meninos inocentes”; a mortalidade entre índios 
adultos e portugueses foi consideravelmente menor (ANCHIETA, 
1933, p. 238-239).

José de Anchieta não considerou o castigo divino uma causa 
para esta epidemia. Vale ressaltar que essa perspectiva era corrente 
na época de Anchieta e tinha amparo nos cânones do Cristianismo 
(BASTOS, 1997, p. 04; DELUMEAU, 2003, 181). Diferente dos 
textos que predominaram em ocasião de doença generalizada, a má 
conduta dos fregueses não foi matéria de moralização. Além das 
características próprias da epistolografia jesuítica, Anchieta não 
considerou esta a causa, talvez, devido a incipiente municipalidade, 
aliás, fundada somente em 1560, e o caráter inicial da missão com 
os índios (LIMA, 2010, p. 96-103). Os costumes indígenas passiveis 
de repreensão tal qual a crença em sonhos (LIMA, 2003, p. 141) e 
em presságios no canto dos pássaros (MOTA, 20017, p. 131-133), 
por exemplo, não foi mencionada. Essa realidade não era a de 
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Piratininga. A moralização desta natureza frutificou no contexto de 
aldeamentos organizadas nas décadas seguintes (HOORNAERT, 
1984, p. 32; AGNOLIN, 2012, p. 45-46). Embora não haja a crença 
de que Deus castigava, em 1554 e 1555, quando os indígenas foram 
abatidos por priorize, Anchieta organizou procissões para aplacar a 
ira divina (VASCONCELOS, 1672, p. 30).    

Para apresentar as doenças vividas em São Vicente, José de 
Anchieta lançou mão da corrente nomenclatura para descrever 
achaques que desconheceu. A lepra, por exemplo, não era entendida 
apenas como um mal específico, o nome dela poderia caracterizar 
outras enfermidades graves que acometiam a pele. Na carta 
Trimestral de maio a agosto de 1556, de Piratininga, José de Anchieta 
apresenta o caso de certo índio cujo braço possuía uma ferida “que 
parecia lepra” por considerarem-na contagiosa (ANCHIETA, 1933, 
p. 88). Em outra ocasião isso se repetiu até mesmo com a bexiga, 
doença amplamente conhecida à época (ANCHIETA, 1933, p. 238; 
SCHATZMAYR, 2001, p. 1526). Quando reportava a condição de 
saúde de pessoa específica, Anchieta omitia, às vezes, o nome do 
achaque para qualifica-la por tempo de convalescença, aparência 
física, odor e ameaça a vida. O inaciano afirmou, por exemplo, que 
certo curumim padeceu de “longa enfermidade” (ANCHIETA, 1933, 
p. 93) ou a “enfermidade é perigosa” que afligiu o padre Manuel da 
Nobrega (ANCHIETA, 1933, p. 178). 

Parte substancial das informações a respeito dos achaques 
descreveu a conduta virtuosa de enfermos. Quer seja porque o 
doente se portou como bom cristão, transparecendo paciência e 
conformidade com a vontade de Deus — ao invés de reclamar da 
situação — ou porque o enfermo expressou as virtudes, mas morreu 
e sua boa postura mereceu uma breve memória. Sobre os índios 
conversos, os jesuítas apresentam exemplos edificantes nas cartas, 
sobretudo de educandos do Colégio de Piratininga. Estes quando 
adoecidos, de acordo com José de Anchieta, imploravam pelos 
sacramentos porque prezavam mais pela salvação da alma do que 
pela própria vida (ANCHIETA, 1933, p. 93). Tal conduta, além de 
ideal, demonstra que a despeito da rusticidade do homem americano, 
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das dificuldades de manter a empresa missionária no novo mundo, 
os virtuosos varões da Companhia de Jesus da província do Brasil 
conseguiram propagar os valores morais do catolicismo. 

José de Anchieta noticiou igualmente alguns casos de 
enfermidade de religiosos da Companhia de Jesus, sobretudo 
descreveu que, a despeito das dores, os virtuosos varões não 
abandonaram os ministérios da Ordem. Em dezembro de 1556, o 
padre Luiz da Grã (1523-1609) padecia de “postemas nos peitos” — 
achaque que representava “perigo de vida”, segundo Anchieta —, 
todavia, Luiz da Grã não “deixava de dizer as orações frequente, 
ensinado uns e outros, e o que é mais, indo-se ao mar, entre os 
portugueses daqui a dez léguas por bosques mui ásperos, onde 
esteve algum tempo pregando”. A falta de repouso não o prejudicou, 
pelo contrário, nesse trabalho encontrou as “mezinhas para se 
sarar” (ANCHIETA, 1933, p. 95; ANTONIL, 2007, p. 21).5 Situação 
parecida vivenciou o padre Manuel da Nobrega em 1561 e 1562. Em 
1561, o prelado precisava subir a Serra do Mar para visitar o Colégio 
de Paratinga, o que fez mesmo com “as pernas todas chagadas, [e] 
lançar sangue pela boca” (1933, p. 165). No mês de março do ano 
seguinte, mesmo não alcançando a cura, Manuel da Nóbrega 
visitava os engenhos em torno da cidade de São Vicente para pregar, 
confessar e doutrinar os colonos, até que “adoeceu tão gravemente 
que foi necessário trazê-lo nas costas até S. Vicente, a nossa Casa, 
por ele não poder vir por seus pés” (1933, p. 178). 

Os sujeitos em questão emularam as virtudes mais úteis para o 
contexto de missão como o frequente trânsito entre os povoados, a 
insistência na confissão, a pregação dos bons costumes as gentes bem 
como a instrução do rebanho espiritual nos conteúdos doutrinários 
da Igreja Católica. Esse ideal de missionário compõe a imagem de 
“bons religiosos” abnegados ao mundo e atinentes aos exercícios 
da religião com que Roma pretendia reformar os seus membros, 
apresentar os prodígios de sua Igreja para a cristandade ocidental e 

5  Segundo a pesquisadora Andrée Mansuy Diniz Silva, durante o período colonial, 
a medida légua poderia variar de 5000 m a 6000 m, conforme definiu na tabela pesos e 
medidas inseridas na página 21 do Cultura e Opulência do Brasil, de André João Antonil, 
editado pela mesma. 



Anais do XIII Encontro Regional de História - ANPUH-ES

252

reafirmar a superioridade moral dos clérigos celibatários frente aos 
seculares que vinha sendo paulatinamente questionada na Europa 
pelo protestantismo (VAINFAS, 1997, 110-115; PROSPERI, 2013, p. 
582; FREITAS, 2016, 35-41). 

Os irmãos e a assistência nos tratamentos e remédios
Nesse primeiro decênio de missão da Companhia de Jesus na 

capitania de São Vicente, a correspondência de José de Anchieta 
não mencionou irmãos cirurgiões e enfermeiros, apenas descreveu 
o que ele fez em socorro aos enfermos. Sabemos que posteriormente 
os jesuítas conseguiram alocar irmãos especificamente para as 
enfermarias dos colégios, casas e fazendas, mas isso não estava 
disponível para Manuel da Nobrega e Luiz da Grã administrar 
(LEITE, 1953, p. 84). Como afirmamos anteriormente, a falta de 
religiosos especializados levou ocasionalmente outros a cumprir 
essa função como o próprio Anchieta e Gregório Serrão, mas jamais 
a atividade de cirurgião e enfermeiro se tornou regular para ambos 
(LEITE, 1953, p. 83). Nessa circunstância de improviso da primeira 
década vicentina reside nossa questão, a saber: quais tratamentos e 
remédios estavam disponíveis para os doentes e, se houver algum, 
como os irmãos jesuítas justificavam o recurso a eles?

Os jesuítas preferiam tratar as doenças com purga e sangria, 
terapêuticas igualmente apreciadas pelos médicos do período 
colonial (RIBEIRO, 1971). A sangria foi uma verdadeira panaceia 
dos primeiros tempos. José de Anchieta encontrou justificativas 
para o uso recorrente da sangria, por exemplo, na condição 
astrológica existentes no céu vicentino. Em uma carta datada de 
1562 e remetida ao padre Diogo Laynez (1512-1565), Superior Geral 
da Companhia de Jesus à época, José de Anchieta dizia que na vila 
de São Vicente o Sol assumia a rota Norte no mês de dezembro e 
isso piorava a saúde dos portugueses e dos nativos. Por causa desse 
estado de coisas “as sangrias são aqui mui necessárias” para evitar 
que mais pessoas adoeçam e morram por causa dessa disposição 
celeste (1933, p. 179; CORBIN, 2012, p. 445). No surto de varíola 



Patricia M. S. Merlo, Pedro E. Fagundes, Ariel C. Batista, Fernando S. C. V. Junior, Livia 
M. Scheiner & Maria A. R. Soares (organizadores).

253

que varreu a América Portuguesa entre os anos de 1563-1564, os 
indígenas, principais vítimas dessa enfermidade, desconfiavam das 
sangrias e viam nela a principal causa pela alta mortalidade. Todavia, 
os irmãos da Companhia de Jesus persistiram sangrando os índios 
doentes, pois, para curar a varíola “esta é a melhor medicina que 
achamos”, conforme disse Anchieta em 1565 (1933, p. 239).

Para os contemporâneos de José de Anchieta, a sangria seria 
o tratamento de ponta para enfrentar uma série de doenças. Porém, 
a despeito da importância dela para os leigos, talvez outras razões 
expliquem porque aquele irmão da Companhia de Jesus justificou 
a flebotomia como “necessária” e “a melhor medicina” para o 
Superior Geral. Acontece que até 1578 discutia-se o uso de sangria 
pelos jesuítas, principalmente para aqueles irmãos orientados ao 
sacerdócio, pois, um dos impeditivos para o ordenamento era o 
assassinato, mesmo involuntário quando o tratamento resultava 
na morte do doente (LEITE, 2004, p. 271). Na primeira metade da 
década de 1560, quando escreveu para o padre Diogo Laynez, não 
havia solução para a polêmica da sangria aplicada pelos inacianos, 
levando José de Anchieta a defender seu exercício pregresso — 
por exemplo, a partir de 1554 confessou ter “sangrando a muitos 
daqueles índios” de Piratininga (1933, p. 63) — e a obra que naquela 
época outros irmãos voluntariavam-se em benefício dos doentes e 
em nome da caridade para com os semelhantes.  Enfim, comparado 
a outras terapêuticas comuns dos anos 1550-1560, não havia 
justificativas semelhantes porque pratica-las não impediu ninguém 
de alçar o grau de sacerdote (vale lembrar que Anchieta viria a se 
sagrar sacerdote apenas em 1566).  

A purga também figurou no receituário inaciano de São 
Vicente e importou o suficiente para José de Anchieta indicar nas 
cartas algumas arvores, ervas, folhas e raízes que facilitou o vômito 
e a evacuação dos pacientes. A descrição das plantas medicinais 
na carta Ao Padre Geral, de São Vicente, ao Último de Maio de 1560 
foi, sem dúvida, um aspecto secundário da carta, pois expor o 
exotismo da fauna ocupou mais espaço do texto. Porém, quanto as 
plantas que curam: “direi, porém, algumas coisas, máxime das que 
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são proveitosas como purgantes”, assume José de Anchieta (1933, 
p. 127). As informações a respeito repassadas ao Superior Geral 
deram conta da cor, da forma geométrica, dos efeitos, do preparo, 
da quantidade ingerida e do horário de consumo das plantas boas 
para purgar. Só não informa o nome da maioria delas, exceto para 
as folhas de uma planta “chamada vulgarmente marareçô” (1933, p. 
127). Com essas descrições, Anchieta integrou o conhecimento da 
flora de São Vidente ao circuito global de troca de informações da 
Companhia de Jesus (GESTEIRA, 2010, p. 79).

Embora não houvesse jesuítas com formação médica na 
América Portuguesa, parece evidente que o conhecimento 
médico fora aplicado nas práticas curativas dos inacianos de 
São Vicente (LEITE, 1953, p. 84; O’MALLEY, 2004, p. 269). A 
opção por sangrias e purgas, por exemplo, remete a teoria dos 
quatro humores predominante no saber médico do período, isto 
é, sangue, fleuma, bile negra e bile amarela. Para esses homens 
a doença resultava do desequilíbrio de um ou mais humores. 
Após o diagnóstico, o paciente deveria seguir uma dietética para 
restabelecer o equilíbrio ou, em casos extremos como febres, 
onde não havia tempo, se livrava do excesso e da corrupção 
através de fluidos corporais como o sangue e as fezes (CORBIN, 
2012, p. 445). 

Além das sangrias e purgas, José de Anchieta relatou, em 
duas ocasiões, operar cirurgias para curar os doentes, ambas 
descritas na carta Ao Geral Diogo Laynez, de São Vicente, janeiro de 
1565. A primeira se deu no contexto de confronto dos portugueses 
de Piratininga contra índios de Cabo Frio e Vale do Paraíba em 
1564, quando estes ordenaram a execução dos jesuítas. Um dos 
índios envolvidos contraiu uma doença misteriosa na mão e no 
braço, sendo que quem o tratou foi José de Anchieta, um dos alvos 
do índio. O jesuíta contou como se deu o procedimento na mão 
“a qual eu lhe abri em duas partes com uma lanceta, e a uma foi 
quase em meio da palma, em que podia bem fechar os olhos às 
mãos de Cristo Nosso Senhor” (1933, p. 227-228). Após a incisão na 
mão, sobreveio uma “inflamação” no braço, mas o índio conseguiu 



Patricia M. S. Merlo, Pedro E. Fagundes, Ariel C. Batista, Fernando S. C. V. Junior, Livia 
M. Scheiner & Maria A. R. Soares (organizadores).

255

sobreviver aos dois problemas graças ao acompanhamento da 
doença por Anchieta.  

As demais cirurgias ocorreram na epidemia de varíola 
de 1563-1564, período que José de Anchieta precisou atender 
vários índios que tinham a pele completamente corrupta pelo 
rompimento das pústulas. Como vimos anteriormente, durante 
os sintomas mais intensos da varíola, a pele ficava exposta para 
os mosquitos botar larvas, os “gusanos” como diziam naquele 
tempo, corroendo vivos os enfermos (1933, p. 228; CABRAL, 1931, 
p. 406). Essa emergência exigiu que José de Anchieta “esfolasse” os 
membros sujeitos às larvas cortando as pústulas uma a uma com 
a tesoura. Tudo indica que, no corpo, às partes mais vulneráveis 
eram pernas e pés, precisando que os irmãos as operassem até 
ficar “em carne viva”. Embora o tratamento fosse doloroso, contra 
os casos mais graves de gangrena provocada por varíola, a cura 
de alguns meninos que tiveram os pés esfolados validou esse 
procedimento (1933, p. 239).

As feridas, as doenças de pele e as cirurgias demandavam 
o cuidado adicional de remédios para a aplicação tópica em 
forma de curativos. Para cobrir essas partes, José de Anchieta 
recomendava sobretudo a aplicação de mel porque as feridas 
“saram facilmente” (1933, p. 123). Quando não dispunham desse 
medicamento, aparentemente abundante nas matas vicentinas, 
curava-se o mesmo machucado com azeite e bandagens de pano 
comum, geralmente reutilizando pedaços de camisas velhas (1933, 
p. 228). Dependendo do tipo de ferida, aplicavam a resina de certa 
arvore ou suco de balsamo. Ambos tinham efeito comprovado pela 
experiência e, segundo José de Anchieta, depois do tratamento 
“nem mesmo sinal fica das cicatrizes” (1933, p. 126). “Esfolar” as 
vítimas de varíola também pedia curativos. Neste caso, o banho 
dos membros com água quente uma vez por dia, por exemplo, 
bastou para evitar gangrena (1933, 239). Diferente da capitania 
de São Vicente, na Bahia não houve relatos de extrair as pústulas 
com tesouras, mas os irmãos usavam os mesmos banhos quentes 
para retirar as secreções e as larvas de cima dos enfermos, como 
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narrou Antônio Blasquez ao padre Provincial de Portugal em 
carta de 1564 (CABRAL, 1931, p. 406).

A obra de saúde e a conversão
Como afirmamos anteriormente, o histórico dos jesuítas 

com obras de saúde remonta a fundação da Ordem, porém, essa 
obra precisou se adaptar as condições locais. Observamos que na 
capitania de São Vicente, como na maioria da América Portuguesa, 
o elemento indígena não cristão ocupou lugar especial dentro dos 
planos da Ordem para expansão do catolicismo. Tendo isto em 
mente, nesse tópico visaremos estudar a relação intrínseca entre a 
assistência aos doentes e a conversão presente nas cartas de José 
de Anchieta. No tópico anterior estudamos as práticas terapêuticas 
dos jesuítas, no presente tentaremos entender como os irmãos 
utilizaram delas para a conversão. No que tange a cristianização, 
é preciso notar que para ser cristão era preciso adotar condutas 
cristãs, logo intentamos mapear quais são as recomendações dos 
irmãos jesuítas para seus pacientes tornarem-se cristãos. 

O exercício das artes de cura por parte dos jesuítas em São 
Vicente facilitou a conversão dos índios. José de Anchieta, na sua 
tarefa de notificar Roma dos frutos daquela pastoral, apresentou 
a principal vantagens de socorrer os índios na Trimestral de maio a 
agosto de 1556, de Piratininga. Segundo o inaciano, os índios: 

Ao verem o nosso esforço e o nosso cuidado, não podem deixar de 
admirar e reconhecer o nosso amor para com eles, principalmente, 
porque vêm que empregamos toda a diligência no tratamento de 
suas enfermidades, sem nenhuma esperança de lucro. E fazemos 
isto, na intenção de preparar para o recebimento do batismo (1933, 
p. 88). 

Os jesuítas aproveitavam o trabalho com os doentes para 
propagar a mensagem católica para os índios que consistia em 
receber o sacramento do batismo. Do nascimento ao falecimento 
dos autóctones, os irmãos persuadiam-nos de aceitar o sacramento, 
tendo em vista converte-los, porquanto salvar uma alma pagã do 
inferno. Na mesma Trimestral de 1556, José de Anchieta apresenta 
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essa razão para o desejo dos jesuítas de “assistir às parturientes, 
afim de batizar mãe e filho, se caso exigir. Assim acontece estender-
se a salvação do corpo e da alma” (1933, p. 88). Na carta Ao Geral 
de 1563, por sua vez, não abordava o nascimento, mas a morte de 
“alguns escravos dos portugueses” de Piratininga que “enfermaram 
de graves febres”, e sem esperanças de salvar a vida deles através de 
qualquer meio, os inacianos “batizaram e ajudaram a bem morrer” 
os escravos pagãos (1933, p. 186). 

Na epidemia de varíola entre 1563-1564 os batismos “nunca 
cessam de noite e de dia” (1933, p.238). Nesta mesma ocasião, em 
outras capitanias os inacianos notificavam batizados coletivos, 
tal qual no Espirito Santo, Ilhéus e Bahia, pratica necessárias 
em virtude da situação calamitosa vivenciada nestas paragens 
(CABRAL, 1931). Embora José de Anchieta tenha dito que os 
batizados “nunca cessam”, não mencionou a prática coletiva em São 
Vicente (PROSPERI, 2013, p. 586).6

 Do mesmo modo, o batizado transparece em casos particulares 
cujo socorro dos jesuítas salvou a vida do enfermo. Mas a cura do 
corpo não correspondia na cura da alma, às vezes os indígenas 
resistiam ao batismo mesmo depois de passar por um tratamento 
bem sucedido. Enquanto cuidava de um índio gravemente doente 
em 1565 — que o operou conforme os saberes da cirurgia —, José de 
Anchieta “incitando-lhe a que quisesse o batismo [...], mas deu-lhe 
Nosso Senhor saúde ao corpo, porque para a da alma sentia-lhe eu 
mui pouco desejo e vontade” (1933, p. 228).

As confissões também aparecem associados a enfermidade 
dos índios, porém, como esse sacramento exigia adesão previa ao 
catolicismo, mão abordaremos aqui esse problema. Os jesuítas 

6 O objetivo de batizar os nativos é evidente nas cartas de José de Anchieta. 
Considerando a origem espanhola deste missionário, Tenerife nas Ilhas Canárias, 
concordamos com o que disse Adriano Prosperi a respeito da característica dos missionários 
ibéricos, isto é, de o “modelo que eles tinham em mente não era tanto o da cristianização 
medieval da Europa, quanto o modelo recente propiciado pela “reconquista” da península 
ibérica: a conquista militar, a pregação, o batismo dos não cristãos”. Em outro trecho o 
estudioso italiano afirma: “em relação ao decepcionante caso dos mouriscos ou dos judeus 
espanhóis, a novidade exultante da América foi a do encontro com populações que se 
deixavam batizar sem dificuldades”.
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também recomendaram a prática de orações para os enfermos, 
contudo, orar nestas ocasiões teve pouca repercussão nas cartas, 
sendo mais um aspecto da fé dos índios cuidados pelos jesuítas, 
tema amplamente abordado em tópico deste artigo referente as 
doenças e os doentes. 

O processo de cura dos doentes favorecesse o batizado, mas 
não apenas isso, José de Anchieta reconhecia que cuidar dos doentes 
também aproximava os jesuítas dos índios. Na carta que Anchieta 
escreveu o Geral da Companhia de Jesus, Diogo Laynez, reconheceu 
que:

Os índios me tinham muito crédito, máxime porque eu 
lhes ocorria a suas enfermidades, e como algum enfermava 
logo me chamavam, aos quais eu curava a uns com levantar 
a espinhela, a outros com sangrias e outras curas, segundo 
requeria sua doença, e com o fervor de Cristo Nosso Senhor 
achava-se bem (1933, p. 227).

E, na mesma missiva, o jesuíta acrescentou que: “os quais me 
desejavam lá [aldeias ao redor de Piratininga] muito, porque me 
têm por bom cirurgião” (1933, p. 238-239). Em outras palavras, Jose 
de Anchieta informava o padre Geral da importância de assistir os 
doentes de fora do colégio.  Os irmãos deveriam incluir na rotina às 
obras de saúde para com os índios de aldeia, já que a proximidade 
com os doentes infiéis facilitava a conversão e, portanto, era bom 
para os objetivos da Igreja de estender o catolicismo para as terras 
americanas (SILVA, 2003, p. 58).

Considerações finais
A partir da correspondência de Jose de Anchieta, o ministério 

jesuítico de assistir doentes na capitania de São Vicente entre os 
anos 1554-1565. Após situar a capitania no conjunto do plano da 
Companhia de Jesus para a América Portuguesa, o que implicou 
admitir características próprias e compartilhadas, buscamos através 
de três itens entender problemas específicos atinentes a saúde. Ao 
longo dos temas selecionados identificamos as práticas tidas boas 
para cada ocasião. 
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A respeito das doenças na capitania de São Vicente, os irmãos 
jesuítas empregados na assistência nem sempre possuíam uma 
formação orientada para as obras de saúde, assim o aprendizado 
proveio de lidar com doenças no dia a dia da missão. Quando os 
jesuítas adoeciam não abriram mão do trabalho missionário porquê 
representaram na recém descoberta América a ponta da obra de 
conversão dos povos e expansão das fronteiras do credo católico 
para novas terras. 

Quanto as terapêuticas usadas não podemos negar o fundo 
religioso. Os irmãos jesuítas optaram por tratar os doentes com 
sangria, mas havia problemas de consciência e canônicos em torno 
dela, caso o enfermo viesse a falecer em decorrência do tratamento. 
Porém, esse problema moral não era consenso e José de Anchieta 
defendeu a prática porque ela era necessária para salvar a vida de 
muitos índios desamparados de qualquer medicina. Esses serviços, 
que incluía obviamente outros tratamentos, ajudou os jesuítas a 
cumprir um dos principais objetivos da cristandade, converter os 
hereges através do sacramento do batismo. 

Referências

Fontes

ANCHIETA, José de. Cartas, informações, fragmentos históricos e sermões do padre 
José de Anchieta 1554-1594. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira S. A., 1933

CABRAL, Valle (org.). Cartas Avulsas 1550-1568. Rio de Janeiro: Oficina industrial 
gráfica, 1931

Bibliografia

AGNOLIN, Adone. Atuação missionária jesuítica na América portuguesa: a 
peculiar via renascentista, sacramental e tridentina à salvação no (s) Novo (s) 
Mundo (s). Tempo, v. 18, n. 32, p. 19-48, 2012.

ANTONIL, André João. Cultura e opulência do Brasil por suas Drogas e Minas. 
Introdução e notas por Andrée Mansuy Diniz Silva – São Paulo: Editora da 
Universidade de São Paulo, 2007.



Anais do XIII Encontro Regional de História - ANPUH-ES

260

BASTOS, MJ da M. Pecado, Castigo e Redenção: a Peste como elemento do 
proselitismo cristão. (Portugal, séculos XIV–XVI). Tempo, v. 1, n. 3, p. 183-205, 
1997.

CORBIN, Alain; COURTINE, Jean-Jacques; VIGARELLO, Georges. História do 
corpo: Da renascença as Luzes. Petrópolis: Vozes, 2012. 1 v.

DELUMEAU, Jean. O Pecado e o Medo: a culpabilização no Ocidente (séculos 13-
18). Florianópolis: Edusc, 2003. 1 v.

FREITAS, Camila Corrêa. Divulgar a biografia de um santo: os usos e as 
apropriações da figura de José de Anchieta no Brasil e na Europa (século XVII). 
2016. Tese  (Doutorado em História) - Programa de Pós-Graduação em História, 
Universidade de São Paulo, 2016.

GESTEIRA, Heloisa Meireles; TEIXEIRA, Alessandra dos Santos. As fazendas 
jesuíticas em Campos dos Goitacazes: práticas médicas e circulação de idéias no 
império português (séculos XVI ao XVII). Clio:Revista de Pesquisa Histórica, v. 27, 
n. 2, 2010.

HOLANDA, Sérgio Buarque de (dir.). História geral da civilização brasileira. Rio 
de Janeiro: Bertrand Brasil, 2003. 1 v. t 1.

HOLANDA, Sérgio Buarque de (dir.). História geral da civilização brasileira. Rio 
de Janeiro: Bertrand Brasil, 2003. 2 v. t 1.

HOORNAERT, Eduardo. A Igreja no Brasil-colônia: 1550-1800. Editora Brasiliense, 
1984.

LEITE, Serafim. História da companhia de Jesus no Brasil. Loyola. 2004. t. 1, 1 v.

LEITE, Serafim. História da companhia de Jesus no Brasil. Loyola. 2004. t. 2, 1 v. 

LEITE, Serafim. Artes e ofícios dos Jesuítas no Brasil, 1549-1760. [S.l.]: Sebo Vermelho, 
1953.

LIMA, Elda Cassia de. A Correspondência Jesuítica na construção de um novo mundo: 
evangelizar, classificar, informar (1553-1596). 2010. 117 f. Dissertação (Mestrado 
em Ciências Humanas) - Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2010.

LIMA, Luís Filipe Silvério. Sonho e pecado: visões oníricas e oniromancia dos” 
índios” e” gentios” na catequese jesuítica na América Portuguesa (1549-1618). 
Revista de História, n. 149, p. 139-179, 2003.

LOYOLA, Inácio de. Constituições da Companhia de Jesus e normas complementares. 
São Paulo: Loyola, 2004.

MOTA, Jaqueline Ferreira da. A confissão tupi: a problemática dos confessionários 
jesuítico-tupi nos séculos XVI-XVIII nas missões do Grão-Pará e Maranhão e 



Patricia M. S. Merlo, Pedro E. Fagundes, Ariel C. Batista, Fernando S. C. V. Junior, Livia 
M. Scheiner & Maria A. R. Soares (organizadores).

261

do Brasil. 2017. Tese (Doutorado em História) - Programa de Pós-Graduação em 
História, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017. 

O’MALLEY, John W. Os Primeiros Jesuítas. São Leopoldo: Ed. UNISINOS, 2004.

PROSPERI, Adriano. Tribunais da Consciência. Inquisidores, Confessores, 
Missionários. São Paulo: Editora da USP, 2013.

RIBEIRO, Lourival. Medicina no Brasil colonial. Editorial Sul Americana, 1971.

SILVA, Maria Beatriz Nizza da (org). História de São Paulo colonial. São Paulo: 
Editora Unesp, 2009.

SILVA, Paulo José Carvalho da. Medicina do corpo e da alma: os males corporais 
e o exercício da palavra em escritos da antiga Companhia de Jesus. Memorandum: 
Memória e História em Psicologia, v. 5, p. 55-68, 2003.

SCHATZMAYR, Hermann. A varíola uma antiga inimiga. Caderno de Saúde 
Pública, Rio de Janeiro, v. 17, n. 6, nov./dez., 2001.

VAINFAS, Ronaldo. Trópicos dos pecados: moral, sexualidade e inquisição no 
Brasil. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1997.

VASCONCELOS, Simão de. Vida do venerável padre Joseph de Anchieta da 
Companhia de Jesus, Taumaturgo do Novo Mundo, na Província do Brasil. Lisboa: 
Oficina de João da Costa, 1672.

VIEIRA, Celso. Anchieta. São Paulo: Companhia Editorial Nacional brasiliana, 
1949. 262 v.

VIOTTI. Pe. Hélio Abranches. Introdução. In: ANCHIETA, José de. Cartas: 
correspondência ativa e passiva. São Paulo: Edições Loyola, 1984. 6 v.





263

História da hanseníase na Amazônia:
estigmatização e espaços de memórias

Elane Cristina Rodrigues Gomes1

Rebeca Junior Cardoso Martins2

Esse texto é resultado parcial da trajetória do projeto 
de pesquisa intitulado: “História da Hanseníase na Amazônia: 
estigmatização e espaços de memórias”, com o fomento da 
Universidade Federal do Pará e desenvolvido na Escola de Aplicação 
da UFPA (Belém/ PA), tendo como público alvo, discentes do 8º 
ano do Ensino Fundamental. O projeto almeja dialogar sobre a 
história da hanseníase no espaço escolar, apresentando os resultados 
de pesquisas realizadas a partir da tese de doutorado sob o título: 
A lepra a letra: relações de poder na cidade de Belém (1897-1924)3 
tendo em vista a aproximação entre a pesquisa e o ensino. Para 
tanto o projeto tem a colaboração de uma equipe multidisciplinar 
composta de historiadores, estudantes de enfermagem e biologia, 
assim como um estudante do Ensino Médio da Escola de Aplicação.4 

Trata-se de uma proposta destinada a dialogar sobre a 
estigmatização (GOFFMAN, 2008, p. 14) que as pessoas acometidas 
por hanseníase vivenciaram no século XX, tendo em vista o processo 

1 Docente da Escola de Aplicação da Universidade Federal do Pará. Doutora em 
História Social pela Universidade Federal do Ceará (2019). E-mail: elanegomes@ufpa.br.

2 Graduanda do Curso de História da Universidade Federal do Pará/ bolsista PIBIC. 
E-mail: rebecajunior868@gmail.com.

3 GOMES, Elane Cristina Rodrigues Gomes. A lepra a letra: relações de poder 
na cidade de Belém (1897-1924). Tese de doutorado apresentada ao Programa de pós-
graduação da Universidade Federal do Ceará. Fortaleza, 2019.

4 A equipe é constituída por: Cainan Melo (graduando de biologia/UFPA); Mateus 
Cunha (graduando de enfermagem/UFPA); Rebeca Junior Cardoso Martins (bolsista/
Pibic-graduanda de História/UFPA) e Calebe Ferreira (bolsista/Pibic EM- aluno da 
Escola de Aplicação). 
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histórico de isolamento que tais doentes tiveram no passado pelo 
significado atrelado a doença. Nesse sentido o projeto almeja realizar 
um levantamento em espaços tais como arquivos, unidades de saúde, 
institutos e bibliotecas, com o intuito de obter conhecimento sobre 
a doença e identificar as impressões construídas pela sociedade 
diante do hanseniano. Por ser uma doença contagiosa, porém hoje 
com possibilidade de cura, ainda existe uma acentuada falta de 
informação sobre a hanseníase. A representação social da doença se 
modifica de acordo com o tempo e com as tensões sociais que alteram 
as relações de poder, pois quando são incuráveis e mortais tendem 
a ganhar um valor simbólico no imaginário coletivo, “entrelaçada 
psicossocialmente ao agir humano e, deste modo, muito além da 
temporalidade de sua manifestação, vai constituindo ambiguidades 
que se dilatam ao longo do tempo” (NASCIMENTO, 2018, p. 41).

Dessa maneira, propomos compreender de que maneira a 
sociedade belenense, no século XX, criou representações e memórias 
acerca do Asilo do Tucunduba (1815), o primeiro espaço destinado 
a receber leprosos no século XIX e XX, o qual esteve localizado 
no antigo bairro de Santa Isabel, hoje denominado Guamá e que 
se encontra nas proximidades da Escola de Aplicação, bem como 
é moradia de uma parcela dos discentes. A partir de tais dados 
fizemos uma tentativa de inserir no espaço escolar a temática da 
hanseníase a partir da história do bairro do Guamá e compartilhar 
esclarecimentos sobre a doença seja sob o viés histórico e biológico, 
devido ao alto índice de incidência de casos de hanseníase nesse 
bairro e nos arredores do bairro da Terra Firme, onde está localizada 
a Escola campo de atuação do projeto (MANCABÚ, 2013, p. 98). 

Espaço de Memórias: o asilo do Tucunduba entre o 
presente e o passado 

De acordo com Arthur Vianna, o terreno que abrigou o Asilo 
do Tucunduba pertenceu aos mercedários, os quais estavam 
estabelecidos em terreno aforado pelos frades. Nesse lugar, Frei 
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Caetano Brandão5 construiu uma olaria para fornecer tijolos e 
telhas para as casas em construção na cidade. Após a decisão de 
que a Santa casa passaria a administrar os bens do Hospital Bom 
Jesus dos Pobres, a olaria entrou em decadência, permitindo que 
a Santa Casa de Misericórdia do Pará abrigasse o hospício, entre 
os anos de 1814-1816 transformando o telheiro em uma construção 
com separações internas para abrigar doentes de lepra e alienados6. 
O terreno não foi murado nem planejado de acordo com as 
necessidades dos doentes, na verdade foi um caminho imediato 
que o Estado utilizou para afastar da área urbana o corpo leproso 
(VIANNA, 1992, p. 348).

Fonte: Araujo (1922, p. 20).

A área do Tucunduba foi descrita como cercada de uma 
natureza repleta de caminhos lúgubres e cortado por um igarapé 
que dava o mesmo nome ao asilo. Ali ficavam fileiras de casas em 
volta de uma área que não tinha energia elétrica, saneamento básico 
e o deslocamento dos doentes para a cidade, se dava na maior parte 
das vezes de canoa, andando, de carroça ou a cavalo. Entre o limite 
do urbano e suas margens estava o Tucunduba, espaço distante para 
muitos da civilização e da modernidade (GOMES, 2019, p. 40).

5 Religioso da Ordem Terceira nomeado bispo do Pará em 1782. Ver: https://bit.
ly/2IZ1ZCC. Acesso em 06 de setembro de 2017.

6 Os alienados foram transferidos para um novo hospital no Marco da Légua em 1892. 
Ver: Vianna (1992)
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Segundo José Messiano, o Asilo do Tucunduba foi desativado 
em 1938. O leprosário esteve localizado no bairro do Guamá, na Rua 
Barão de Igarapé Mirim próximo à passagem Alegre, onde ficava a 
uns duzentos metros do Igarapé do Tucunduba7, considerada área 
de difícil acesso na época, principalmente durante períodos de 
chuvas mais intensas, o que provocava alagamentos. A origem do 
nome teria ascendência Tupi-Guarani que corresponderia a “lugar 
que possui várias árvores de tucum” (1997, p. 15). 

Ao analisar a construção dos primeiros asilos em São Paulo a 
historiadora Yara Monteiro menciona que os asilos tiveram tamanhos 
diversos e condições de funcionamento peculiares, mas a sua existência 
quase sempre não significava atendimento no tratamento e/ou uma 
alimentação de qualidade aos doentes. Grande parte ficava localizado 
distantes das cidades e a penúria era corriqueira no cotidiano desses 
espaços, boa parte dos leprosos dependia da mendicância (2019, p. 
379). Tal realidade não se distanciava do Asilo do Tucunduba, pois o 
local no século XIX vivia de esmolas irregulares, dependia da venda 
de loterias e uma reduzida contribuição da Assembleia Provincial 
do Pará, o que não era condizente com o crescente números de 
doentes que passou a receber. Esse contexto permite compreender 
porque muitos leprosos comercializavam frutas e verduras no centro 
da cidade gerando insatisfação entre as autoridades e sendo alvo de 
denúncia nos jornais locais, que reclamavam sobre a circulação dos 
doentes em áreas para além dos limites físicos do asilo (HENRIQUE, 
2019, p. 99).

Nos primeiros anos do século XX o Tucunduba ocupou o 
papel de protagonista em muitos artigos estampados nos jornais. 
As autoridades reconheciam que o asilo estava distante de ser um 
leprosário adequado aos ditames da ciência para atender leprosos. 
Talvez na época representasse uma solução do Estado para evitar 
que os doentes pobres circulassem pela cidade, objetivo nem 
sempre alcançado. No entanto, ao longo de todo o século XIX e 
XX são constantes as denúncias de doentes que circulavam pela 

7 Atualmente escreve-se Tucunduba, mas nas fontes pesquisadas referentes ao século 
XIX e XX a grafia era Tocunduba. Adotamos no texto a grafia moderna, preservando a 
antiga apenas nas citações originais.
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cidade, que mantinham seus vínculos comerciais e familiares e 
depois retornavam ao Tucunduba (GOMES, 2019, p. 43). O Estado 
não conseguia atender à demanda do crescimento da doença e o 
asilo passou a “regurgitar doentes”, como dizia o jornal Estado do 
Pará em 1921: 

Em Belem, terão os distinctos prophylatas oportunidades de 
verificar não existir uma unica rua, e talvez um só quarteirão que 
não embioque varios e horrossos casos do temeroso mal. No bairro 
comercial, no mercado, na porta das igrejas, nos logares mais 
movimentados, ha lázaros que extendem as mãos em garra, ou 
mutiladas, á caridade publica,-sinal evidente de que o Tocunduba 
está regorgitando de leprosos, a menos que a Saúde Publica não se 
faça attender pela policia (Jornal Estado do Pará, 04 jun. 1921, p. 1).

Ao que parece, o cenário era marcado por tensões, que sem 
dúvida, explicam as constantes fugas dos asilados e a resistência de 
muitos ao serem destinados a morar no Tucunduba, conhecido na 
imprensa como “lugar de dor” ou apenas como local para onde os 
lázaros esperavam o dia de se recolherem à sepultura.

A delimitação espacial de circulação e habitação dos doentes 
de lepra permitiu, em certos momentos, o ocultamento da doença 
por meios de um espaço físico, quando esses eram internados no 
Asilo do Tucunduba. Paralelamente, ao confinar esses doentes no 
asilo, tentava-se apagar a história de vida desses sujeitos, pois eram 
retirados do seu convívio social e deveriam apagar da memória 
seus vínculos além do espaço do asilo, ou seja, a família, o emprego, 
os amigos e tudo que fazia referência a sua história de vida, uma 
vez que o confinado deveria preservar a sociedade, respeitando os 
limites físicos impostos pela lei.

Dessa maneira, os doentes são excluídos do tempo e da 
história construída pela urbe civilizada e por esses motivos os 
leprosos foram rejeitados, ignorados e maltratados - por não se 
enquadrarem na perspectiva de cidade almejada pelas autoridades. 
No entanto, entre as regras impostas e o cumprimento delas 
existiam lacunas a serem pensadas, que colocavam o doente não 
apenas como vítima do processo, mas também como um sujeito que 
criou ações desviantes em oposição às forças dos sujeitos detentores 
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de poder, evadindo-se de situações de exclusão através de práticas 
do cotidiano, construindo espaços que permitissem questionar a 
direção do controle almejado pelas leis (CERTEAU, 2013, p. 91).

As memórias do asilo do Tucunduba também estão presentes 
no diário de um Frei capuchinho, chamado Daniel Rossini Samarate, 
o qual foi interno do Asilo entre 1914 e 1924. Seu diário apresenta o 
microcosmo do asilo, a partir das relações vigentes entre internos 
e também da omissão das autoridades em relação ao asilo, assim 
como também transcorre sobre os casamentos, batizados, festas, 
assassinatos e rebeliões no interior do asilo.

A narrativa do diário de Frei Daniel Samarate em diálogo 
com os jornais locais são lentes importantes para analisar as 
memórias produzidas sobre o asilo na cidade de Belém. Revelando 
um percurso necessário para retomar essa relação com o tempo 
presente tendo em vista a existência atualmente de espaços no 
bairro do Guamá, que são ícones da memória sobre Frei Daniel, tais 
como uma escola pública com seu nome e uma imagem na entrada 
da Igreja dos capuchinhos em homenagem ao frei, referendando 
vestígios de um passado que se mostra visível em lugares do bairro 
que abrigou o asilo do Tucunduba.

Convém salientar que grande parte da população paraense 
construiu impressões sobre o asilo do Tucunduba, seja pela sua 
assiduidade nas páginas dos jornais, por terem parentes que foram 
internados ou por serem vozes correntes na sociedade opiniões 
degradantes sobre esse lugar. Nesse sentido acho relevante, 
investigar, por meio da coleta de dados, como o fechamento desse 
lugar ocorreu e as tensões vigentes na época entre Santa Casa de 
Misericórdia, quem administrava o asilo.8

A pesquisa mostra-se importante ao buscar perceber o asilo 
do Tucunduba ancorado na sua relação com a experiência das 

8 Devido ao contexto da pandemia, os espaços de pesquisa tais como arquivo público 
e a biblioteca Pública Arthur Vianna ficaram fechados por vários meses e retornaram 
suas atividades com atendimento ao público a partir do segundo semestre de 2020 e 
com agendamento, o que inviabilizou finalização dos dados que deveriam ser coletados. 
Atividade que estamos realizando nesses primeiros meses do ano com o recorte temporal 
de 1924-1938.
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pessoas e o lugar, tendo em vista que os sujeitos podem pensar e 
repensar seus lugares de vida a partir da maneira como o habitam, 
já que o habitar não se encontra no espaço construído, mas sim no 
que é guardado por aqueles que o vivenciam. Tal como observa Paul 
Ricoeur (2007, p. 157) “é nos confins do espaço vivido e do espaço 
geométrico que se situa o ato de habitar”, implicando na releitura 
que os sujeitos constroem sobre as suas histórias de vida. 

Entende-se que a memória pode ser pensada como um teatro 
pessoal que se fabrica a partir de reconstituições íntimas (FARGE, 
2011, p. 80), capaz de expressar sentimentos diversos. O diário de frei 
Daniel marca um lugar de fronteira entre a sociedade, que em certo 
momento regulamentava e impunha comportamentos, revelando ao 
leitor intervalos de tensões, concessões, imposições e sofrimentos. 
Sua escrita expressava a configuração das relações sociais no 
interior e fora do espaço do Tucunduba, a partir de lembranças 
descontínuas e atitudes contraditórias, pois seus posicionamentos 
demonstravam os diferentes lugares que ocupava nessa sociedade, 
já que ele não era apenas um religioso, mas também um morador do 
Asilo do Tucunduba.

De alguma forma, os lázaros construíram outras possibilidades 
de lazer que ia para além do interior do asilo, evidenciando que a 
circulação de leprosos no Guamá não parecia causar estranhamento. 
Seguindo as reflexões do historiador José Dias Junior (2009, p. 
38), ao que parece, a presença de lázaros no que veio a constituir 
posteriormente o bairro do Guamá era recorrente. Em entrevistas 
que realizou com moradores do bairro alguns afirmaram que 
costumavam entrar na área do leprosário para pegar frutas e que 
os lázaros às vezes vinham até as “baiucas” para comprar cachaça, 
retornando só à noite para o leprosário.

Para tanto elaboramos infográficos que serão usados nas 
oficinas com os discentes a fim de instigar sobre o que existe de 
espaços no bairro do Guamá hoje e o que existiu nas primeiras décadas 
do século XX associados à saúde e doença, almejando compreender 
as memórias sobre o asilo e sujeitos que o frequentaram.
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A História da saúde e doenças na educação básica
A percepção sobre o conceito de saúde e doença é construído a 

partir da temporalidade, logo a doença precisa ser compreendida de 
acordo com as rupturas e permanências culturais de uma sociedade. 
Por isso é cada vez mais evidente como grupos sociais conceituam a 
doença de diversas formas, assim como dependendo do referencial 
entre o doente e o médico a experiência é diferente, o primeiro traz 
consigo a narrativa pessoal e o segundo as pretensões científicas 
com aspectos objetivos de alcançar o diagnóstico (PORTER, 2006, 
p. 74). 

Desse modo, abordar a história da saúde e doença na educação 
básica mostra-se relevante no sentido de ampliar as relações entre 
presente e passado, bem como um caminho para que o discente 
perceba de que maneira a temática perpassa pelas dimensões do seu 
cotidiano, pois diante do contexto atual, da pandemia do coronavírus, 
é notável como a doença pode alterar as relações humanas, a cidade, 
a cultura, as práticas políticas e sociais no mundo. 

A inserção da temática da Saúde e doença no espaço escolar 
pode ser pensada como tema transversal, oriundo do diálogo com 
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os Parâmetros Curriculares Nacionais. Tendo em vista que tal 
proposta surgiu na tentativa de tratar conteúdos que se aproximem 
do cotidiano dos discentes, para que esses possam inferir sobre 
a sua participação social, deveres e direitos que envolvem a 
própria construção sobre a ideia de cidadania e a necessidade de 
políticas públicas vigentes sobre a presença das doenças e o acesso 
e prevenção no âmbito da saúde. Pensar a corresponsabilidade 
humana no processo saúde/doença é indispensável para a construção 
da percepção de que a saúde coletiva está associada às formas de 
organização social em consonância com o biológico, mas acima de 
tudo pela determinação social (SCHALL, 2010, p. 182).

De acordo com Virgínia Schall (2010, p. 181) é importante 
inserir no conteúdo escolar temas com relevância social para a 
comunidade. No âmbito da saúde/doença podemos inferir sobre 
as condições socioeconômicas e culturais, estabelecendo uma 
aproximação sobre o significado da ciência e seu papel para a 
manutenção da saúde e a superação de inúmeras doenças que vão 
surgindo ao longo do tempo, além de uma forma de problematizar 
sobre as condições que essa comunidade vive suas experiências nos 
seus respectivos bairros de moradia, destacando o acesso ou falta de 
acesso a saúde.

Por sua vez, a presença da hanseníase hoje evidencia passados 
não resolvidos, com elementos de dramas recentes e definições 
inconclusas. Apesar de ser considerada uma doença curável na 
sociedade contemporânea, ainda são alarmantes os recorrentes 
casos da doença no Norte e Nordeste do Brasil, principalmente 
em bairros onde as condições de saneamento são precárias e a 
carência de informações sobre a doença ainda persistem, bem como 
o preconceito com o paciente. Aqueles que são diagnosticados de 
imediato por vezes abandonam o tratamento e voltam a transmitir 
a enfermidade para aqueles que possuem um contato de convivência 
diária. 9 

9 Dados fornecidos no evento “Hanseníase na Atenção Primária à Saúde” organizada 
pela Federação Internacional de Associação de Estudantes de Medicina (IFMSA-BRAZIL-
UFPA), 2017.
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Por ser uma doença contagiosa10, porém hoje com 
possibilidade de cura, ainda existe uma acentuada falta de 
informação sobre a hanseníase, logo compreendemos que pesquisas 
sobre a História da hanseníase podem gerar ações direcionadas 
aos discentes da Escola de Aplicação da UFPA contribuindo 
para fornecer narrativas a cerca do bairro, atualmente chamado 
Guamá, a partir das memórias que perpassam sobre o Asilo 
do Tucunduba e também instigá-los a repensar a ausência de 
informações diante da hanseníase e o processo de estigmatização 
que os portadores da doença carregam em seu cotidiano ao longo 
do tempo.

A história sociocultural da doença vem incorporando 
na narração do passado a memória e a voz daqueles que foram 
durante longos anos, simplesmente hansenianos. Essa por sua 
vez está interligada a ressentimentos em que temas sensíveis 
são postos a debate trazendo a história de hostilidade sofrida 
pelos excluídos. Pensar a história da lepra pelo viés dos sujeitos 
que adoeceram inclui perceber estruturas de poder, atitudes 
de grupos distintos e as relações do sujeito com o seu contexto 
social.

A partir do exposto buscamos por meio da produção de 
materiais didáticos, entre esses, cartilha, infográfico e jogo inserir 
a temática da hanseníase no espaço escolar, mas precisamente 
entre os alunos do 8º ano do Ensino Fundamental. Para tanto 
pensamos na realização de palestras, oficinas e visitações a 
espaços de pesquisa, com os discentes, a fim de coletar dados 
sobre a hanseníase nas primeiras décadas do século XX, na cidade 
de Belém, mas precisamente a respeito do Asilo do Tucunduba, 
já mencionado acima. 11

10 A contaminação ocorre por meio da bactéria, Mycobacterium leprae, também 
conhecida como bacilo de Hansen, devido tal descoberta ter sido realizada pelo norueguês 
Gerhard Henrick Armanuer Hansen em 1874. Segundo o guia para controle da hanseníase 
elaborado pelo Ministério da Saúde, trata-se de uma doença infecto-contagiosa com 
evolução gradual e que apresenta sintomas dermato-neurológicos, com lesões na pele e 
nos nervos periféricos, principalmente nos olhos, mãos e pés.

11 Devido ao quadro da pandemia as visitações, palestras e oficinas não ocorreram em 
2020. Então o projeto destinou suas atividades para a produção de material didático para 
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Em todo caso, as atividades pensadas para os discentes teria 
a participação de uma equipe multidisciplinar que abordasse a 
doença sob o ponto de vista biológico e a lente da medicina em 
diálogo com a História social. Inicialmente atentando para a 
compreensão entre o corpo e a relação saúde/doença, pontuando 
os cuidados com a higiene pessoal, abordando como em diferentes 
temporalidades os hábitos e a mentalidade foram se modificando 
sobre a percepção da higiene. Para tratar em uma oficina inicial 
elaboramos uma cartilha, contendo indagações sobre a história 
da higiene e o que é uma doença, além de orientações gerais 
sobre os cuidados com o corpo e sua correlação com a saúde/
doença. Segue abaixo algumas imagens da cartilha “O cuidado 
de si”12

serem aplicados posteriormente. 
12  A cartilha foi elaborada por: Calebe Ferreira, Cainan Melo, Elane C. Rodrigues 

Gomes, Mateus Cunha e Rebeca Junior Cardoso.
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Fonte: “Cartilha O Cuidade de Si”.

Resultados
A partir do cenário de Pandemia instaurado, as atividades e 

oficinas pensadas para serem realizadas no espaço da sala de aula 
precisaram ser remodeladas a fim de conseguir atender contexto 
de suspensão das aulas presenciais. Anteriormente, as produções 
de materiais didáticos seriam feitos pelos alunos acompanhados da 
professora e colaboradores; porém, estas produções tiveram que ser 
elaboradas pelos cooperantes a fim de levar adiante os estudos e a 
efetivação do projeto estabelecido na Escola de Aplicação.

Os materiais didáticos idealizados tem a função de informar, 
orientar e esclarecer as dúvidas e desconstruir preconceitos 
existentes em torno da Hanseníase através do ensino com uma 
linguagem acessível aos discentes. Até o presente momento, os 
integrantes conseguimos realizar a produções de uma cartilha 
(intitulada de “O cuidado de si”) e de infográficos que têm o objetivo 
de orientar sobre os cuidados necessários com o corpo e a higiene, 
como também, introduzir temáticas relacionadas com locais de 
memórias da Hanseníase no passado/presente da cidade de Belém.
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A cartilha foi produzida de forma multidisciplinar que 
transita entre temáticas relacionadas à biologia, enfermagem e 
história. Visa informar sobre os principais cuidados com o corpo, 
higiene e proteção da pele, e também retratar sobre a história da 
saúde e das doenças. O material será utilizado como uma forma 
de iniciar o diálogo com os alunos a respeito da importância do 
cuidado sobre o corpo e a higiene, bem como, demonstrar como os 
costumes e cuidados com corpo mudaram ao longo do tempo.

Dessa maneira, o aluno participante não aprenderá não 
apenas sobre a Hanseníase e o seu passado na história, mas também 
como ocorre a transmissão do bacilo, tratamento, diagnóstico e 
prevenção. Pretendemos fazer com que os estudantes possam ter o 
maior esclarecimento a respeito da temática, pois acreditamos que 
eles podem se tornar difusores de informação e conhecimento para 
membros da família e pessoas do seu circulo social.

Os primeiro infográfico intitulado “Lá no bairro do Guamá 
têm...” teve a finalidade de identificar o espaço que o Asilo do 
Tuncuduba foi instaurado entre 1815-1938 e destacar os principais 
pontos conhecidos do bairro do Guamá na atualidade (Cemitério 
Santa Izabel, Hospital Barros Barreto e Escola Estadual Frei 
Daniel) colocando em evidência que o Asilo do Tucunduba estava 
localizado na mesma área dessas referências. Dessa forma, permite 
com que os alunos tenham uma identificação da localização espacial 
e consigam compreender as mudanças que ocorreram dentro dessa 
região já que deixou de ser um bairro destinado para o isolamento 
de indivíduos acometidos pela Hanseníase e outras doenças e, hoje, 
tornou-se um dos bairros mais populosos da cidade de Belém. 

Após a identificação do espaço que era instalado o Asilo 
do Tucunduba, o segundo infográfico aborda sobre como era 
organizada a sua infraestrutura a partir de um Croqui feito pelo o 
jornal católico “A Palavra”, em 1918. Como também, sobre o modo 
de vida desses internos no Asilo a fim de que os discentes possam 
conhecer as precárias condições de sobrevivência do internos na 
época.
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Interessante pontuar que neste infográfico retomamos as 
memórias de Frei Daniel Rossini Samarate, religioso que através da 
escrita do seu diário permitiu adentrar no cotidiano dos internos 
e nas experiências sociais trocadas entre si e para além do espaço 
físico do asilo, relatando festas, batizados, rebeliões e assassinatos 
no interior do leprosário.

Os infográficos permitem aos discentes uma introdução 
sobre a temática da história da hanseníase e a necessidade de 
conhecer um passado que deixou vestígios em seus espaços de 
moradias, ampliando seus conhecimentos sobre uma doença 
negligenciada e tão presente atualmente no bairro do Guamá.13 
Assim como assegurar conhecimento e respaldo sobre a doença 
para que preconceitos historicamente construídos sejam revisitados 
e desconstruídos em relação à estigmatização sofrida pelas pessoas 
acometidas por hanseníase.
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“Terra despovoada e sem proveito”?
os indígenas no Espírito Santo colonial

Fabio Paiva Reis1

Acredita-se que a documentação colonial do Brasil apresenta 
uma visão do colonizador: com o objetivo direto de excluir os 
indígenas, ou facilitada pela característica nômade dos índios 
americanos, que se afastaram das regiões tomadas pelos colonos, 
os portugueses teriam ignorado a presença indígena na América 
portuguesa. 

Para muitos pesquisadores os indígenas parecem 
simplesmente ausentes da documentação colonial. Historiadores 
defendem que a criação desses vazios demográficos, que seriam 
destacados nos textos e mapas coloniais, era incentivo direto para 
a ocupação dessas terras por colonos portugueses que enfrentaram, 
durante séculos, a resistência indígena.

“Como em um passe de mágica, as exuberantes florestas 
habitadas pelos índios tornaram-se, com a chegada do colono 
europeu, florestas vazias de gente”, escreve Vânia Moreira, “graças 
ao poder imagético do conceito de ‘vazios demográficos’” (2001, 
p. 100). Isso teria ajudado a criar a ideia de que havia no Brasil
um espaço que era completamente desocupado, o que justificava
outra ideia: a de que eles, os europeus, tinham o direito e o dever
de ocupar a região.

Costa e Ratts (2014), ao estudar representações indígenas 
na cartografia colonial do Brasil central destacam o “vazio 
demográfico” nos mapas portugueses  e também Guerra e Santos 
escrevem sobre o assunto, afirmando que, “no Estado do Brasil, 

1 Doutor em História. Projeto Spirito Sancto. E-mail: fabio@spiritosancto.org.
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mais do que a presença, é a ausência da representação do índio 
que chama a atenção” (2008, p. 297). 

Tiago de Oliveira afirma que “os conhecimentos dos 
ameríndios sobre o território foram ignorados pela cartografia 
europeia” e que eles “foram privados de sua representação territorial 
e da autoridade que seus conhecimentos tinham sobre o espaço” 
(2014a, p. 162).

De fato, mapas portugueses de parte da Capitania do 
Espírito Santo, feitos por João Teixeira Albernaz, o Velho, entre 
1640 e 1642, trazem legendas que afirmam que o Espírito Santo 
era “terra despovoada e sem proveito” (ALBERNAZ, O VELHO, 
1640), ou seja: um lugar pronto para ser habitado pelos aventureiros 
portugueses. Entretanto, isso não quer dizer que os indígenas foram 
apagados dos textos e dos mapas. 

Para a cartografia, a omissão de algo é tão importante quanto 
qualquer coisa presente em um mapa. É algo concreto, escreve J. B. 
Harley, “mais do que a mera ausência de alguma coisa” (2001, p. 86). 
O que não é tão simples é saber quando a omissão foi deliberada, 
planejada, e quando ela foi algo que passou despercebido até mesmo 
para responsáveis pelo mapa. J. H. Andrews, na introdução a The New 
Nature of Maps, questiona até onde é válido esse posicionamento de 
Harley, principalmente sobre a ausência de nativos na cartografia 
europeia: será que o mapa é vazio porque o cartógrafo escolheu não 
incluir as informações, ou porque ele não sabia delas?2. 

Apoiando-me na ideia de Andrews e em documentos textuais 
e cartográficos do Espírito Santo colonial, mostrarei nesse artigo 
que os indígenas estão sim presentes nos documentos portugueses 
e houve a comunicação da presença indígena através de crônicas, 
cartas e mapas do Brasil colônia, ao contrário do que alguns 
pesquisadores defendem.

2 Nas palavras do próprio Andrews, “O cartógrafo quer dizer ‘aqui está uma área da 
qual eu não sei nada’ ou ‘o que desqualifica essa área para aparecer no meu mapa é o fato 
de que seus habitantes são não-europeus cuja terra meus conterrâneos irão desapossar’?” 
(ANDREWS, 2001, p. 17).
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Mapa Etno-Histórico do Brasil e Regiões Adjacentes
Para falarmos sobre a presença indígena no Espírito Santo 

colonial é importante imaginar que em todo o Brasil de 1500 
provavelmente viviam quase dois milhões e meio de indígenas, 
divididos em diversos grupos familiares e linguísticos (COUTO, 
1998, p. 63). Desses, cerca de 160 mil, ou 6% do total, viviam no 
Espírito Santo, um número próximo ao encontrado em São Paulo e 
Rio de Janeiro.

Não há dúvida de que a principal obra a demonstrar como 
esses grupos indígenas se dividiam pelo território brasilerio é 
o Mapa Etno-Histórico do Brasil e Regiões Adjacentes, produzido 
em 1943 pelo pesquisador alemão Curt Nimuendajú (2017). Esse 
mapa traz mais de 900 referências de etnias e línguas indígenas 
que ele reuniu a partir de documentos feitos entre os séculos 16 
e 20.

Nele, é possível ver de forma clara que o sertão do Espírito 
Santo, perto da divisa atual com Minas Gerais e com a Bahia, era 
ocupado pelos botocudos, divididos em vários grupos pertencentes 
à esta mesma família linguística. Já no sul, na divisa com os atuais 
Minas Gerais e Rio de Janeiro, havia os puris. No litoral, estavam 
os temiminós, que fazem parte da família tupi, a mesma dos índios 
tupiniki que viviam no litoral. Esses, entretanto, são diferentes dos 
índios masakari, outro grupo que vivia no litoral e no interior ao 
norte.

Vamos olhar o mapa e, em seguida, conhecer um pouco 
melhor alguns desses grupos e suas relações com os portugueses 
nos primeiros séculos da colonização, sempre apoiados na 
documentação da época, como cartas, crônicas e livros.
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Figura 1: Os principais grupos indígenas do Espírito Santo no século XVII, de acordo 
com o Mapa etno-histórico do Brasil e regiões adjacentes, de Curt Nimuendajú.

Os Indígenas nos Textos Coloniais
Sabe-se que os portugueses inicialmente evitaram sair 

do litoral para o sertão do Brasil. Seu medo principal era 
despovoar o litoral, deixando-o livre para outras nações ocupá-
lo. Outro problema, entretanto, era que espalhados eles teriam 
mais dificuldades de enfrentar os índios que resistiam a invasão 
eruopeia. 
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O sertão próximo à Capitania do Espírito Santo, incluindo 
áreas de Porto Seguro, ao norte, e Cabo Frio, ao sul, ficou conhecido 
pela presença de nativos especialmente desfavoráveis à presença dos 
portugueses. 

No norte, grupos indígenas que se aliaram aos portugueses 
estavam em constante conflito territorial com os botocudos, 
também chamados de aimorés. E os próprios portugueses teriam 
os seus problemas com eles, principalmente depois que, entre o 
norte do Espírito Santo e sul da Bahia, os portugueses começaram a 
tentar capturá-los e usá-los como mão-de-obra. O motivo era o pior 
possível: naquela região a mão-de-obra indígena começou a ficar 
escassa por causa de epidemias de varíola nas vilas e missões, que 
dizimavam a população indígena até então intocada pela doença 
(MOREIRA LOSADA, 2001, p. 109). 

Alguns relatos sobre como eram os botocudos no século 16 
chegaram até nós. É necessário prestar atenção, entretanto, para o 
fato de que o medo que os portugueses tinham desses índios faziam 
com que as suas descrições fossem tendenciosas.

Um dos relatos, portanto, é o de Pero de Magalhães Gândavo, 
um cronista e historiador português que esteve no Brasil nos últimos 
anos do século 16 ([s.d.], p. 34–35). Segundo ele, os botocudos tinham 
a pele mais clara e tinham estatura maior que outros grupos. Os 
homens usariam longos arcos e as mulheres um tipo de maça, com 
as quais combatiam os portugueses e grupos indígenas inimigos. 
Viviam na floresta sem fazer aldeias ou casas, deixando poucos 
rastros.

O jesuíta Jácome Monteiro também escreveu sobre eles, já no 
século 17. Em sua Relação da Província do Brasil, Jácome relata que 
aquela era uma “gente selvagem, que tinha posto em grande aperto a 
terra destas partes, por serem mui fortes e mui manhosos em armar 
ciladas” (1945, p. 147). 

Os conflitos com os botocudos continuaram, mas alguns textos 
do período dão a entender que os jesuítas foram bem-sucedidos, 
pelo menos em parte. O padre Jácome escreveu em 1610 que os 
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padres tinham feito paz com eles, “e são tão domésticos agora que 
na brandura levam vantagem a todo o mais gentio” (MONTEIRO, 
1945, p. 402). 

Por outro lado, sabe-se que as relações com os botocutos e 
com outros grupos foram conflituosas por muito tempo em várias 
partes do Brasil, mas isso não quer dizer que não haviam aliados 
dos portugueses. Os tupinikis, no litoral central, eram aliados, 
mas considerados pouco propensos a se tornarem cristãos. Um dos 
relatos a nos trazer a descrição desses índios é o do inglês Anthony 
Knivet, um marujo abandonado no Brasil durante incursões do 
corsário Thomas Cavendish em 1592. De acordo com Anthony, 
eles tinham “boa estatura” e “razoável aparência”. As mulheres se 
pintavam com várias cores, com uma fita de casca de árvore no 
cabelo (KNIVET, 2008, p. 19). 

Outro a escrever sobre os tupinikis foi Gabriel Soares de 
Sousa, um agricultor e viajanter português que escreveu um Tratado 
descritivo do Brasil em 1587. Nesse tratado, Gabriel escreve que 
sua pele era sem brilho e eles eram bons pescadores, caçadores e 
marinheiros, além de muito bons na guerra (SOUSA, 1851, p. 87–88). 
Após conflitos iniciais com os portugueses, acabaram procurando 
apoio e fizeram paz para conseguir aliados contra seus inimigos. 

Já os temiminós e os puris dividiam o sul do Espírito Santo e 
norte do Rio de Janeiro com os goitacazes e os tamoios, grupos que 
tinham seus conflitos independentemente dos europeus.

Os puris, cuja população era reduzida comparada a outros 
grupos da região, aparecem em poucos relatos sobre a capitania do 
Espírito Santo. No final do século 17, o padre Simão de Vasconcelos 
afirmou que eles podiam ser encontrados perto das minas de 
cristais e pedras preciosas que os portugueses estavam encontrando 
no sertão do Espírito Santo (VASCONCELLOS, 1865). O inglês 
Anthony escreveu que os encontrou apenas nos sertões de São 
Paulo no final do século 16 (KNIVET, 2008, p. 211), mas sabemos, 
pelo mapa, que eles habitavam principalmente regiões do norte do 
Rio de Janeiro, próximos dos índios goitacazes.
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Esses goitacazes aparecem em muitos relatos sobre o Espírito 
Santo colonial, com Gabriel de Sousa escrevendo que eles foram 
responsáveis por ataques a Reritiba e até mesmo a Vila Velha, nos 
anos em que Vasco Coutinho estava fora da capitania (SOUSA, 
1851, p. 91–94). Frei Vicente do Salvador escreveu em 1627 que 
eles viviam em regiões alagadas, pantanosas, “mais à maneira de 
homens marinhos que terrestres” (SALVADOR, [s.d.], p. 92–93). 
Essa era, certamente, uma maneira de desumanizá-los diante dos 
portugueses.

Por fim, os temiminós seriam descendentes dos tamoios, 
de quem eram rivais. Sobre eles também escreveu Anthony, que 
participou de uma comitiva de Martim Correia de Sá, governador 
do Rio de Janeiro e filho de Salvador Correia de Sá, governador-
geral da Repartição do Sul do Brasil. 

A comitiva de Martim e Anthony buscava riquezas no sertão 
do Brasil e é dessa jornada o relato do inglês sobre os temiminós 
(KNIVET, 2008, p. 88). Segundo ele, os temiminós eram fortes e 
bem protegidos, enfrentando os portugueses enquanto podiam. 
“Várias vezes os temiminós nos atacaram com tanta violência que 
tememos todos morrer ali”, escreveu. O medo era grande, pois dizia-
se que os temimiós eram poderosos, derrotavam tubarões com as 
próprias mãos e com seus dentes faziam flechas envenenadas, com 
as quais matavam qualquer animal das florestas. 

A comitiva se escondeu em uma aldeia enquanto aguardava 
reforços que viriam do Espírito Santo. “Os índios temiminós subiam 
nos muros das aldeias todos cobertos de penas e com os corpos 
pintados de preto e vermelho, muito feios de se ver”, continuou, 
acrescentando que, se os reforços não tivessem chegado a tempo, 
teriam morrido no incêndio que os inimigos começaram.

Os temiminós, entretanto, tinham dificuldades de lidar com 
os tamoios, como já foi dito. O portugês Gabriel de Sousa escreveu 
sobre eles (SOUSA, 1851, p. 109–110). Em seus relatos, os tamoios 
eram grandes, robustos, e furavam os beiços para colocar pontas 
de ossos. Eram excelentes caçadores e bons na guerra. Acabaram 



Anais do XIII Encontro Regional de História - ANPUH-ES

286

aliando-se aos franceses, com a ajuda dos quais conseguiram afastar 
os temiminós, que foram buscar ajuda no Espírito Santo.

A aliança entre temiminós e o donatário Vasco Coutinho 
mostra que nem tudo era conflito no Espírito Santo colonial. 
Também houve relações de reciprocidade. E com essa aproximação, 
os índios rapidamente se fizeram presentes de todas as formas na 
vida da colônia. 

Os portugueses dependiam dos indíos para a proteção das vilas 
e aldeias da capitania do Espírito Santo e também para a realização 
das entradas e bandeiras que buscavam riquezas no sertão. De fato, 
eles eram os principais responsáveis por garantir a segurança das 
áreas habitadas pelos portugueses (OLIVEIRA, 2014b, p. 221).

Por outro lado, as relações entre portugueses e índios nas 
vilas não era sempre positiva para ambos os lados. Muitos índios 
foram escravizados nos primeiros anos da colonização – eram os 
chamados “negros da terra”.

O Padre Leonardo Nunes escreveu que, nos dias em que 
esteve no Espírito Santo, no fim de 1549, doutrinou os escravos, 
que eram tantos que precisavam se reunir em praça pública (Cartas 
Avulsas, 1550-1568, 1931). O padre Afonso Brás também escreveu 
sobre esses escravos indígenas, os quais considerava muitos (HUE, 
2006). Apesar de doutriná-los todos os dias, Afonso se recusava a 
batizá-los, pois achava que eles eram muito inconstantes e diz que 
os colonos também confiavam pouco neles. Só realizava batismos 
de índios quando esses estavam à beira da morte.

“Parece aos homens impossível que [os índios escravos] 
venham a ser bons cristãos” escreveu Afonso, “porque já aconteceu 
de os cristãos batizarem alguns deles que tornaram a fugir para os 
gentios e andam depois ainda piores do que antes”. 

Aqui é importante lembrar que este é um sinal da resistência 
indígena à introdução forcada da cultura cristã em suas vidas. E a 
resistência era tanta que as pessoas temiam o que poderia acontecer 
se os índios do Brasil se unissem contra os portugueses: “são tantos 
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e é a terra tão grande” conclui Afonso, “que se não estivessem em 
contínua guerra e se não se comessem uns aos outros, não poderiam 
aqui caber”. 

Os diferentes povos indígenas, portanto, não só estão 
presentes nos documentos textuais da América portuguesa, como 
também está registrada a sua resistência e suas relações com os 
portugueses e outras nações europeias.

Os Indígenas na Cartografia Moderna
Muitos dos topônimos que se estabeleceram nos primeiros 

anos da colonização no Espírito têm origem indígena e foram 
incorporados pelos portugueses. Em um levantamento feito com 
os topônimos de todos os mapas que estudei a fundo em minha 
tese de doutorado (REIS, 2017), foi possível definir a quantidade 
de topônimos indígenas e aqueles em língua portuguesa registrados 
em documentos coloniais. Como mostra a tabela abaixo, das 19 
obras estudadas na pesquisa (contabilizando um total de 41 mapas 
da Capitania do Espírito Santo), apenas cinco não têm qualquer 
topônimo indígena.

Para esclarecimento, estabeleço como topônimo indígena 
aquele que tem origem na língua geral brasílica. Como os próprios 
colonos também utilizavam a língua geral, pode ser que alguns 
desses topônimos tenham de fato se originado dos próprios 
portugueses. Entretanto, o objetivo aqui é mostrar exatamente a 
influência indígena na toponímia, e um topônimo na língua geral, 
independente se sua origem é de fato dos nativos ou dos colonos, 
mostra como a cultura indígena influenciou a cartografia.

Não só a maioria das obras (14) tem palavras nas línguas 
brasílicas, como esses topônimos representam cerca de 17,5% de 
todos os topônimos presentes nos mapas do Espírito Santo. Esse é 
um número considerável, e é possível ver como esse número chega 
a aumentar até 40% em alguns casos, como no mapa de Albernaz, o 
Velho, de 1626, que pode ser visto a seguir.
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TABELA 1: Topônimos indígenas e portugueses nos mapas do Espírito Santo.

Nome do mapa ou 
conjunto de mapas

Data
(ca.)

Total de 
topônimos

Topônimos 
em 

português

Topônimos 
Indígenas %

1

Roteiro de todos os 
sinais, conhecimentos, 

fundos, alturas e 
derrotas que ha na 
costa do Brasil...

1586 16 16 0 0,0%

2

Atlas de las costas y 
de los puertos de las 

posesiones portuguesas 
en América y África

[16--] 9 9 0 0,0%

3 Mapa de autoria 
desconhecida 1608-1616 24 20 4 16,7%

4 Rezão do Estado do 
Brasil... 1616 16 10 6 37,5%

5 Reys-boek van het rijcke 
Brasilien… 1624 4 4 0 0,0%

6 Livro qve da rezaõ do 
Estado do Brasil... 1626 15 9 6 40,0%

7

Livro em que se mostra 
a descripção de toda 
a costa do Estado do 

Brasil...

1627 15 9 6 40,0%

8 Taboas geraes de toda 
a navegação... 1630 7 7 0 0,0%

9
Estado do Brasil 

coligido das mais sertas 
noticias...

1631 46 37 9 19,6%

10
Descripção de todo o 

maritimo da terra de S. 
Crvz... (Lisboa)

1640 55 44 11 20,0%

11
Descripção de todo o 

maritimo da terra de S. 
Crvz... (Rio de Janeiro)

1640 50 40 10 20,0%

12
Descripção de todo o 

maritimo da terra de S. 
Crvz... (Lisboa)

1640 55 44 11 20,0%

13
Descripção de toda a 
costa da Provinsia de 

santa Cruz...
1642 57 47 10 17,5%
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14 [Atlas da costa do 
Brasil] 1646 49 40 9 18,4%

15 [Atlas Vingboons] 
(Pernambuco) 1665 5 5 0 0,0%

16 [Atlas Vingboons] 
(Holanda) 1665 5 5 0 0,0%

17 [Atlas do Brasil] 1666 45 40 5 11,1%

18
Livro de toda a Cos 

ta da provincia santa 
crvz...

1666 43 35 8 18,6%

19
Livro da descripção de 
toda a costa do estado 

do Brasil...
1670 39 30 9 23,1%

20
Livro da descripção de 
toda a costa do estado 

do Brasil...
1675 45 36 9 20,0%

21
De Groote Nieuwe 

Vermeerderde Zee-Atlas 
ofte Water-Werelt

1680 159 138 31 20,2%

Total 699 517 122 17,45%

Figura 2: Demostração da Capitania do Espirito Santo até aponta da Barra do rio doçe 
no qual parte cõ Porto Seguro..., de João Teixeira Albernaz, o Velho (1626).
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TABELA 2: Topônimos do mapa de João Teixeira Albernaz, o Velho (1626).

Topônimos

1 Abrolho

2 SPIRITU SANTO

3 rio das barreiras

4 Reis maguos

5 O riacho

6 Ponta do rio Doçe

7 rio doçe

8 rio Guasici

9 rio Guasicimiri

10 rio Vna

11 Serra das esmeraldas

12 rio de Cricare

13 rio Guaxinduba

14 rio macurípe

15 OCEANO MEREDIONAL

É verdade que nessa cartografia não vemos índios desenhados 
ou pintados nos mapas portugueses. Esses mapas também não 
exibem nomes de grupos indígenas espalhados pelo continente, 
como é relativamente comum em mapas do Brasil colonial, mas é 
possível dizer que eles não estão ausentes: foram concentrados em 
aldeias e missões jesuíticas e “desapareceram” sob os telhados de 
seus edifícios religiosos. 

Entretanto, não desaparecem realmente. As missões marcam 
a presença tanto dos europeus quanto dos índios – assim como os 
engenhos marcam também a presença dos escravos. 
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Figura 3: Destaque da Figura 2, mostrando a missão jesuíta de Reis Magos, hoje em Nova 
Almeida, na Serra. Missões mostram a presença portuguesa, mas também confirmam a 

presença indígena.

Por fim, a cartografia da Capitania do Espírito Santo não 
silencia o indígena. É impossível desmentir a importância do 
indígena para a cartografia da região: a presença dos topônimos, a 
existência das aldeias e outros elementos, como os relatos narrados 
pelos viajantes ou cronistas, deixam claro que, de uma forma ou 
de outra, as informações que os colonos reuniam dos índios estava 
sendo passada adiante.

Ao contrário do silêncio, a cartografia e os textos da época 
parecem evidenciar que a presença do europeu está diretamente 
ligada ao elemento indígena.

Conclusão
Frédéric Mauro escreveu que “foi como que apesar do branco”, 

avesso à assimilação dos elementos da cultura índia e negra, 
que houve a mistura entre as etnias então presentes no Brasil 
(MAURO, 1989, p. 273). Hoje essa visão é ultrapassada e sabemos 
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que o relacionamento entre colonos e índios foi essencial para a 
sobrevivência dos primeiros e para o mapeamento do território. 

Da mesma forma, é necessário entender que os indígenas não 
foram de fato apagados nos documentos da América portuguesa. 
Essa visão, também ultrapassada, já pode ser substituída por uma 
que percebe as diferentes formas em que os povos nativos aparecem 
nos relatos e imagens do Brasil colonial.

Analisando todos esses mapas, concluí que um número 
considerável de topônimos da Capitania do Espírito Santo tem 
origem indígena. Isso, além das diversas citações a esses povos e 
às relações entre europeus e indígenas mostram que o índio não 
está ausente nem nos textos nem na cartografia portuguesa. Na 
verdade, os documentos coloniais do Espírito Santo parecem trazer 
fortes indícios da presença dos índios, contrariando a crença no 
silêncio cartográfico, ou o vazio demográfico na região: o índio, 
aparentemente, está em todo lugar.
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Diogo Inácio de Pina Manique 
e a questão sanitária em 
Portugal de setecentes1

Fabrício André de Oliveira2

O objetivo desse artigo é compreender como se deu a 
construção das políticas públicas sanitárias na Europa entre os 
séculos XVI e XVIII, mais especificamente em Portugal. Além 
disso, será apresentada uma breve trajetória de Diogo Inácio de 
Pina Manique, Intendente de Polícia da Corte e do Reino entre os 
anos de 1780 e 1805, responsável pela implementação das principais 
medidas relacionadas a saúde pública da sociedade portuguesa 
durante os setecentos.

Posto isso, cabe destacar, que será apresentado uma revisão 
bibliográfica relacionada essa temática, destacando ainda, que o 
tema em voga se trata de parte de uma pesquisa em andamento 
decorrente a uma dissertação de mestrado do Programa de Pós-
Graduação em História da Universidade Federal do Espírito Santo. 

Os estudos relacionados a saúde pública durante os  séculos 
passados, tem despertado bastante interesse de diversas áreas de 
pesquisas relacionadas ao assunto. Na verdade, ao pesquisar como se 
deu essa construção durante os séculos anteriores, buscando entender 
seus principais conceitos, é possível obter um melhor entendimento 
de como as políticas sanitárias tornaram-se preocupação primordial 
do Estado com a saúde dos povos no século das luzes.

1  Esse artigo é parte da pesquisa que estamos realizando para nossa dissertação de 
mestrado intitulada “Pina Manique: a trajetória do Intendente de polícia e sua ação junto 
à saúde pública em Portugal, 1780-1805.”

2  Mestrando do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal 
do Espírito Santo (PPGHIS/UFES)
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Panorama das questões sanitárias na Europa Moderna
Partindo dessa premissa, como ponto de partida e para 

assimilar melhor como se deu a construção das políticas de saúde 
pública, importa nesse artigo apontar, inicialmente, o conceito de 
Higiene durante os setecentos, que de acordo com a pesquisadora 
Adélia Carreira (2012, p. 2) designava:

a parte da Medicina que respeitava à conduta a ser seguida para 
se preservar a saúde e, consequentemente, o adjectivo higienista 
caracterizava os escritos médicos que indicavam os meios que 
deveriam ser observados (a nível e individual e colectivo) para se 
evitar a(s) doença(s).

Como é permitido observar o significado de higiene até o final 
do século XVIII expressava, essencialmente, “meios de prevenção 
para a conservação da Saúde”, todavia, nos séculos posteriores, assim 
como atualmente, o termo higiene passou a estar mais relacionado 
com o sinônimo de limpeza, seja do ambiente ou do indivíduo. 
Dessa forma, levando em consideração sua conceituação durante 
os séculos das luzes, bem como, sua íntima ligação com a saúde da 
sociedade da época, buscaremos abordar a questão desmitificando 
como esse conceito atingiu essa significação.

O pesquisador George Rosen (1994, p. 53) aponta que 
durante a Idade Média foram nos mosteiros que foi possível 
identificar os primeiros espaços que desenvolveram métodos de 
higiene importantes como: latrinas apropriadas, aquecimento, 
água encanada, ventilação própria nos cômodos. O que de certa 
forma serviu como espelho para que outras comunidades urbanas 
em construção buscassem implementar os mesmos métodos para 
o desenvolvimento de suas cidades, significando que nessa época 
havia indícios de uma preocupação com a saúde e higiene dos povos, 
mesmo que inicial.

É necessário destacar, que durante a Baixa Idade Média, o 
crescimento populacional e alta concentração de pessoas em um 
mesmo espaço urbano, resultava também em uma centralização 
na acumulação de sujeira, detritos e resíduos, não só nas ruas, mas 
também nas residências, assim, George Rosen (1994, p. 55), vai 
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enfatizar, que já nessa época essa acumulação exacerbada de sujeira 
e o acumulo de lixo, passou a ser preocupação na história das cidades 
do período medieval, destacado que a sujeira estava diretamente 
atrelada à higiene. Outro ponto importante destacado por Rosen 
está ligado aos costumes da população que migraram do campo 
para as cidades, abordando que esse comportamento cooperava 
para a proliferação da sujeira: 

A maioria dos habitantes das cidades, além disso, conservou por 
um longo tempo hábitos da vida rural. Por exemplo, mantinham-
se dentro da cidade animais grandes e pequenos e se ajuntavam 
montes de excrementos onde houvesse espaço. Por muito tempo 
as ruas não tiveram calçamento e receberam toda sorte de refugos 
e imundícies. Diante desses, e de outros problemas relativos à 
saúde da comunidade, todas as instituições necessárias a um modo 
de vida higiênico precisaram ser recriadas pelas municipalidades 
medievais. Nesse meio urbano a Saúde Pública na teoria e na 
prática, reviveu. E evoluiu. 

Todavia como aponta Arruda (1976, p. 394-395), esse 
movimento não foi algo imediatista, pelo contrário, aconteceu e 
construiu-se durante os séculos que viriam a nascer. Voltando ao 
assunto, Arruda ainda esclarece, que além dos pontos trazidos 
por George Rosen, as cidades dessa época não contavam com um 
sistema de esgoto dentro das residências, muito pelo contrário, 
era normal o despejo de todo tipo de detrito e imundícies, 
pelos habitantes locais, nas valas, ruas, e vias da cidade urbana. 
Como não havia um sistema de coleta desses lixos ou limpeza 
desses espaços, muitas vezes os resíduos ficavam acumulados nos 
canteiros das vielas e muros, o que acabou acabava significando 
a criação dos focos responsáveis pelas principais epidemias da 
época. 

Consoante a isso, a pesquisadora Dina Czeresnia (1997, 
p. 76-77) esclarece, que já no século XIV foi possível identificar 
um sistema de fiscalização sanitária que visava a prevenção 
da disseminação de doenças que fossem capazes de provocar 
contágios na sociedade, no entanto, como explica a historiadora, 
as estratégias adotadas não foram capazes de impedir o surgimento 
de uma epidemia que devastou toda a Europa, causada pela 
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bactéria Yersinia Pestis, e, que ficou conhecida na historiografia 
como Peste negra responsável pelo auto índice de morticidade da 
sociedade europeia. 

É nesse contexto que a historiadora portuguesa Laurinda 
Abreu (2014, p. 20), destaca que a Peste Negra, também conhecida 
como Peste bubônica, não só foi responsável pelo aumento das 
mortes na Europa durante o século XIV, mas também, evidenciou, 
nos reinos mais afetados, a fragilidade tanto social das cidades, da 
mesma forma, de sua economia local. O resultado disso, segundo 
Laurinda Abreu, foi o surgimento de políticas, praticadas pelas 
autoridades responsáveis, que visassem a elaboração de projetos 
dedicados a higiene e saúde. Assim, aos poucos, Reinos ao exemplo 
de França, Inglaterra, Espanha e Portugal, foram expandindo seus 
Conselhos de Saúde 

Sobre isso, o historiador Magnus Roberto de Mello Pereira 
(2005, p. 104), enfatiza que mesmo sendo organizado de forma 
emergencial e  quase sempre direcionadas aos surtos epidemiológico, 
os criados conselhos de saúde foram tomando consciência de que a 
salubridade do ambiente era um fator importante para a prevenção 
da proliferação de doenças:

Em decorrência dessas epidemias, observa-se uma tomada de 
consciência da insalubridade urbana que desembocaria na 
produção de normas de controle e na introdução de medidas 
práticas que objetivavam a melhoria das condições sanitárias 
das cidades. Em Portugal não foi diferente. As epidemias 
também assolaram as cidades da Península Ibérica, o que levou 
tanto os reis portugueses como os conselhos municipais a 
adotarem medidas muito semelhantes às prescritas no resto do 
continente.

Segundo ÁVILA (2010, p. 52), somente nos séculos seguintes, 
e muito embora pelas influências renascentistas, das expansões 
marítimas e da gênese do modelo capitalista, que novas técnicas, que 
dariam melhores resultados, voltadas para a higiene, salubridade e 
a saúde dos povos, seriam estabelecidas em toda a Europa. O autor 
considera, que embora fosse possível identificar esses traços em 
vários reinos europeus, é necessário destacar que não aconteceram 
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de forma simultânea, foram implementadas de acordo com o reino 
e seu acesso aos conhecimentos da época. 

Para George Rosen (1994, p.78), seria no movimento causado 
na Europa pela revolução científica, que a discussão sobre os aspectos 
da medicina, fisiologia e anatomia ganhariam forças e assentariam 
suas bases visando compreender e adquirir um maior conhecimento 
sobre as causas das doenças e métodos de preservação da saúde 
da população. No entanto, as complicações causadas pelos surtos 
epidêmicos, saneamento e mesmo o suprimento de água potável, 
não foram resolvidos antes do século XIX, na maior parte do velho 
mundo. Sendo assim, como alerta Rosen “[...] o padrão de saúde 
pública criada pela comunidade urbana medieval continuou em uso 
do século XVI ao século XVIII”.

Aspectos da saúde pública no reino português (XV-VIII)
Como prova disso, poderíamos destacar, por exemplo, a 

cidade de Madri, que até meados do século XVIII se destacava por 
ser uma das povoações urbanas com os maiores níveis de sujeira e 
imundícies. O motivo disso seria o mesmo que acontecia em outras 
cidades europeias, ou seja, o costume de seus habitantes de lançar 
todo tido de detrito e lixo nas ruas e vielas da cidade (RINGROSE 
et al., 1995, p. 262).

Os primeiros indícios de mudança aconteceram sob o 
reinado de Fernando VI (1713-1759), que de certa forma demonstrou 
preocupação durante seu reinado com as condições da cidade 
espanhola e buscou impor medidas para que houvesse mudanças 
nesse aspecto da cidade. Todavia, o monarca não chegou a realizar 
transformações consideráveis ao reino, isso só aconteceu quando 
seu irmão Carlos III (1759-1788), assumiu o governo e com isso 
logo criou decretos de lei que proibisse tais lançamentos de lixos 
nas vielas, bem como, a circulação de animais de criação pelas 
ruas. Junto dessas medidas também existiam o pagamento de 
multas para que descumprisse tais medidas impostas (CORRAL, 
1985, p. 30-31).
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Como já abordado anteriormente por Corral, a historiadora 
Adélia Carreira (2012, p. 22), concorda que o cenário apresentado 
em Madri não era diferente nas outras cidades europeias. 
Mesmo no espaço urbano parisiense, considerado um dos mais 
desenvolvidos durante os setecentos quanto ao sistema de 
triagem de esgoto e fiscalização da cidade, foi possível encontrar 
traços de sujeira e o mesmo comportamento da sociedade 
local em lançar seus detritos pela janela. Ao exemplo de Paris, 
destaca-se também a cidade de Londres, que na época tornou-
se um dos maiores espaços urbanos, no que se refere ao quesito 
demográfico e econômico, no entanto, também sofria com os 
problemas graves de sujeira em suas ruas e demais espaços da 
cidade.

Laurinda Abreu (2010, p. 230), explica que esse hábito de 
atirar imundícies das residências pela janela era bastante comum 
na Europa. Explica ainda, que antes de fazer o lançamento os 
habitantes das cidades gritavam o famoso “água vai”, para que os 
transeuntes ficassem atentos e não fossem atingidos pelo esgoto 
vindo das residências.  

O historiador Magnus Mello Pereira (2005, p.114) traz a luz 
que no reino português era comum tal prática, havendo ainda, 
normas especificas que deveriam ser cumpridas pelos moradores 
antes de atirar os dejetos das residências: 

a passagem dos excrementos pelo espaço público deveria respeitar 
um código de etiqueta excrementícia. Em algumas cidades, como 
Coimbra ou Évora, tal código era mais detalhado, em outras, mais 
simples, e se resumia à mais difundida das regras desta etiqueta: 
a obrigação de gritar ‘água vai’, sempre que algum líquido fosse 
atirado da casa para o espaço público (PEREIRA, 2005, p. 114).

Não há dúvidas, que por ser a principal cidade de Portugal, 
onde estava instalada a sede da monarquia do reino português, 
da nobreza e o palco das principais decisões políticas, que Lisboa 
merece uma atenção maior quanto as medidas sanitárias e de 
saúde. Posto isso, Adélia Carreira (2012, p. 18), enfatiza que entre 
os séculos XV e XVIII, Lisboa era uma cidade com supremacia 
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econômica diante de outras cidades portuguesas. Durante o século 
XVIII, já concentrava em média 4,9% dos moradores do reino luso, 
que desse total 26,2% vivia no espaço urbano.

Diante dessa concentração era comum a cidade de Lisboa 
conviver com a chegada de estrangeiros, que vinham para buscar 
novas oportunidades de negócio ou até mesmo para buscar 
emprego e se alojar ali no espaço urbano. Todavia, mesmo sendo 
um atrativo para estrangeiros recém-chegados, os aspectos de 
higiene e salubridade da cidade de Lisboa estava bem distante 
das demais capitais. As primeiras demonstrações de preocupação 
com a saúde surgiram sob o reinado de D. Manuel I (1495-1521), 
que decretou as bases que seriam utilizadas durante os próximos 
século relacionadas aos aspectos sanitários do reino. D. Manuel 
I, depois de visitar a capital, designou a câmara municipal da 
cidade lisboeta para que desenvolvesse uma seção administrativa 
especificamente direcionada para o desenvolvimento de políticas 
de saúde e saneamento da cidade, para isso, deveria se utilizar das 
regulamentações e normas já existentes (ABREU, 2014, p. 21).

Relacionado a isso, a historiadora Maria José Pimenta Ferro 
Tavares (1987, p.17), durante esse período a responsabilidade da 
conservação da saúde dos povos ficaria a cargo das administrações 
dos municípios como também dos soberanos, destacando que a 
centralização para criação de leis e decretos continuava a cargo 
do poder monárquico. Nesse mesmo raciocínio, Adélia Carreira 
(2012, p. 24), argumenta que junto dessas medidas na tentativa de 
melhorar os aspectos sanitários da cidade, surgiriam os pelouros 
de limpeza, isso entre os quinhentos e seiscentos, objetivando os 
processos de limpeza do espaço urbano, implantando medidas de 
varredura e escoamento dos dejetos contaminados.   

Já durante o início do século XVII, foi normatizada pela 
câmara do senado português a prática da “água vai”, antes citado. 
Todavia, dessa vez o regulamento determinava os moldes de como 
funcionária esse processo, citando até mesmo os horários que 
os moradores estariam autorizados a lanças seus detritos pelas 
janelas nas vielas da cidade. Além disso, como forma de saber o 
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momento exato, tanto para os habitantes residenciais como para os 
transeuntes, o descarte só estaria autorizado após o soar do sino da 
igreja e após o grito de “água vai” (WITTER, 2005, p. 22).

Sobre esses aspectos e como funcionava tais decretos da 
cidade, um trabalho importante que deve ser citado seria a obra 
Elementos para a história do município de Lisboa, de Eduardo Freire 
de Oliveira, onde estão reunidos vários despachos e regulamentos 
direcionados para as questões de salubridade de Lisboa. Ainda nessa 
obra é possível encontrar em um desses decretos o diagnóstico de 
sujeira encontrado na capital portuguesa:

E se deve mandar que se observe a ordem que o Senado mandou, 
que nas ruas das cidades se não botassem águas senão de noite, 
e também se evitem as muitas imundícias que continuamente se 
lançam nas ruas, e o excesso do aumento que os mesmos ribeirinhos 
acrescentam de estercos nas mesmas lamas, tudo procedido de 
conveniências que lhes fazem os particulares (OLIVEIRA, 1885, 
p. 334-335).

Diante do exposto acima, foi possível perceber que o apontar 
do setecentos, não só para outros reinos europeus, mas também 
em Portugal, trouxe consigo a preocupação por parte do Estado 
com questões relacionadas as políticas de salubridade e limpeza do 
ambiente. No entanto, mesmo diante dos esforços governamentais 
em trazer políticas relacionadas na ideia de implementar tais 
mudanças, o que se via até o momento não causava grande impacto 
sobre melhoras relacionadas ao ambiente da cidade e as condições 
de higiene. Seria só na segunda metade do século XVIII, que esse 
incômodo relacionado a sujeira da cidade, trouxe grande incomodo 
não só por parte da Câmara do Senado Luso, mas também, por toda 
classe média, tornando-se assunto de preocupação em toda Europa 
(LIEPKALN, 2017, p. 90).

Surgimento das Intendências de Polícia na Europa
A historiadora Adélia Carreira (2012, p. 341), explica que um 

dos grandes problemas para ineficiência para melhoras consideráveis 
nos aspectos sanitários das principais cidades europeias, não estava 
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só direcionado aos regulamentos e decretos, mas principalmente 
a falta de fiscalização existente para o cumprimento das leis em 
vigor. Sendo assim, durante o século XVIII, os reinos europeus 
diante das preocupações relacionadas a salubridade e também 
com o alto índice de criminalidade dos reinos, criaram instituições 
que ficassem a cargo de fiscalizar e impor o cumprimento de tais 
medidas relacionadas a essas pastas, ou seja, repreendendo todo 
tipo de comportamento inadequado e que destoasse daquilo que 
era legal.

Nesse contexto, as responsabilidades para fiscalização e 
repreensão ficaram a cargo das Intendências de Polícia europeias. 
A criação dos primeiros aparatos policiais é da segunda metade dos 
seiscentos, na cidade de Paris, considerada nesse momento o maior 
espaço urbano da Europa, criou no ano de 1666, a Superintendência 
de Polícia Francesa, que ficou sob o comando de Gabriel Nicolas de 
La Reynie (1625-1709) (ZULLI, 2018, p. 7).

Assim, comandada por La Reynie, a partir de 1667, o recém 
criado aparato policial implementou estratégias para o policiamento 
da cidade lisboeta, articulando a divisão da cidade por áreas 
onde encarregava seus oficiais para fiscalização da cidade. Anos 
depois, a polícia de Paris criou seus pelotões de cavalos e archeiros 
(VASCONCELLOS, 2018, p.16). 

A historiadora Maria Luísa Gama (2016, p. 101), explica 
que La Reynie possuía um comissário chamado Nicolas de La 
Mare (1639-1723), que ficou a cargo de fazer a compilação de leis 
e decretos de tudo que estava em vigor voltado para a ordem 
urbana. Dessas compilações surgiu o que ficou conhecido como 
Traité de la Police, ao qual foi publicado em um total de quatro 
volumes entre os anos de 1705 e 1738.

De acordo com Adélia Carreira, em sua essência o 
Traité de la Police de La Mare, abordava diversos aspectos 
relacionados a população de Paris. Os assuntos abordavam 
desde a preocupação com a violência até aos temas relacionados 
a saúde da população:
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No prefácio do seu Tratado, Delamare afirmava que a Polícia 
prestara os seus primeiros cuidados a regular a conduta do Homem 
no que respeitava ao ‘seu espírito e ao seu coração’, mas que devia 
também assegurar-lhe ‘os bens corporais’ que enumerava em seguida 
(e que tratava nos diversos capítulos da obra): ‘a saúde, os víveres, o 
vestuário, o alojamento, a comodidade dos caminhos, e a segurança 
contra as violências’. Entendia que a saúde era ‘o primeiro e o mais 
desejável de todos os bens corporais’ precedendo, por isso, todos 
os outros e que os principais factores para a sua conservação e 
(ou) recuperação eram a ‘Salubridade do Ar, a Pureza da Água, a 
bondade dos Alimentos, a escolha dos Remédios, a Capacidade dos 
Médicos e dos Cirurgiões’ (CARREIRA, 2012, p. 344).

Portugal só constituiu oficialmente seu primeiro aparato 
policial no ano de 1760. A criação da denominada Intendência Geral 
de Polícia da Corte e do Reino, durante as reformas pombalinas e 
anos após o grande terremoto que atingiu e devastou principalmente 
Lisboa, essa polícia não estava direcionada e criada nos moldes da 
polícia francesa, pelo contrário, inicialmente objetivo do Estado era 
uma instituição que ficasse a cargo de um Intendente de Policia que 
tivesse prerrogativas sob todos os ministros civis e criminais:

Hei por bem criar hum lugar de Intendente Geral da Policia da 
Corte, e do Reino, com ampla, e illimitada jurisdição na matéria 
da mesma Policia sobre todos os Ministros Criminaes, e Civis para 
ele recorrerem, e delle receberem as ordens nos casos ocorrentes; 
dando-lhe parte de tudo o que pertencer á tranquilidade publica; 
e cumprindo inviolavelmente seus mandados, na maneira abaixo 
declarada. Para exercitar esta ampla jurisdicção deve ser sempre 
nomeado hum Ministro de caracter maior com o titulo do meu 
Conselho, e com toda a Graduação, Authoridade, Prorogativas, 
e Privilegios, de que gozão os Desembargadores do Paço, que seja 
pessoa digna da minha Real confiança, e de reger com ella hum 
tão util, e importante emprego (PORTUGAL. Leis, decretos etc).

A historiadora Laurinda Abreu (2013, p. 85) explica que esse 
alvará de criação instituía uma intendência de polícia, visando a 
fiscalização das leis e decretos da cidade tendo como responsável 
um intendente de polícia que tivesse jurisdição sob todos os outros 
ficais de Portugal. Essa preocupação relacionada ao cumprimento 
das leis, estava diretamente relacionada com a reconstrução da 
capital que vivia diante de um cenário de guerra e necessitava de 
controle para poder ser reconstruída.
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O primeiro Intendente de Polícia português foi o 
desembargador João Inácio Ferreira Souto, amigo do até então 
Conde de Oeiras, que também atuou como juiz responsável 
pelo julgamento dos Távoras (1758), denunciados por serem os 
responsáveis pelo ataque ao rei D. José I, ficando no cargo até o ano 
de 1766. No mesmo ano quem assumiria o cargo de intendente seria 
Manuel Gonçalves de Miranda. Durante os anos de Ferreira Souto 
e Gonçalves Miranda estiveram a frente da Polícia portuguesa, não 
se conhece resultados satisfatórios no que se refere a melhoras dos 
índices de crimes e paz social do Estado Luso (SUBTIL, 1989, p. 33).

Embasando isso, Adélia Carreira (2012, p. 350), explica 
que muito também devido ao cenário do terremoto, a criação da 
Intendência de Policia os crimes relacionados a roubos, agressões, 
homicídios e furtos, atingiram patamares altos, demonstrando que 
a sociedade portuguesa apresentava um clima de descaso com os 
valores sociais.

É verdade que Portugal encontrava-se destruída não só no que 
se refere as suas estruturas físicas, mas também, o Estado apresentava 
a necessidade de uma reestruturação na sua forma administrativa. 
O Marquês de Pombal daria início a várias reformas, estruturando 
desde complexos da estrutura física da capital atingindo até mesmo 
os modelos de educação. No entanto, no que se refere a política 
de saúde pública e preocupações sanitárias só aconteceriam com 
a reformulação da Intendência de Polícia por D. Maria I e com 
a nomeação de Diogo Inácio de Pina Manique para o cargo de 
Intendente de Polícia (MADUREIRA, 1992, p. 56).

A criação da nova Intendência de Polícia (1780)
Antes de seguirmos adiante com a reformulação dessa nova 

polícia por D. Maria I, seria necessário apresentar uma breve 
biografia daquele que seria o Intendente de ficou conhecido por 
implementar no reino português diversas mudanças direcionadas 
para as políticas de higiene, salubridade e saúde de Portugal. 
Estamos falando da figura de Diogo Inácio de Pina Manique (1733-
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1805), Fidalgo Cavaleiro da Casa Real, nasceu na cidade de Lisboa 
em 03 de outubro de 1733. Inicia seus estudos no curso de Bacharel 
em Leis pela Universidade de Coimbra, após sua formatura, no ano 
de 1762, foi nomeado por D. Jose I (1750 – 1777), como Juiz do Crime 
no bairro do Castelo. (LEAL, 1876, p. 230-231). 

Como magistrado Pina Manique demonstrou zelo e dedicação 
no cumprimento das atividades inerentes ao seu cargo, além disso, 
sua energia nas atividades de recrutamento de homens para a 
guerra contra a Espanha no ano de 1762 e também o atendimento 
as reclamações do Conde Lippe diante da falta do fornecimento 
de lenha para as tropas do exército português, lhe proporcionou 
ascensão em Portugal e após ser bem visto por Sebastião José de 
Carvalho e Melo, veio a acumular consecutivamente os cargos e 
salários de Desembargador dos Agravos da Casa de Suplicação, 
Contador da Fazenda, Superintendente geral dos contrabandos e 
descaminhos e fiscal da junta de administração da Companhia de 
Paraíba e Pernambuco (OLIVEIRA, 2016, p. 12).

Por conta do comprometimento e empenho nas obrigações 
de seus cargos, seu trabalho passou a ganhar destaque no reino. 
Então, no reinado de D. Maria I (1777 – 1816), através de decreto, 
em 24 de abril de 1780, Diogo Inácio de Pina Manique tomaria posse 
do seu cargo mais importante, o de Intendente Geral de Polícia de 
Portugal:

Faço saber aos que este alvará virem que, tendo respeito a haver 
feito mercê ao Doutor Diogo Inácio de Pina Manique, por carta 
de 24 de abril do anno próximo passado de 1780, que no lugar de 
Intendente Geral da polícia da Côrte e Reino: Irei por bem e me 
praz que ele tenha e haja em cada um ano, de ordenado com o dito 
lugar, um conto e seiscentos mil reis, os quaes lhe serão assentados 
e pagos no rendimento das Alfandegas desta cidade e começará a 
vencer de 21 de Agosto do presente ano de 1781, dia em que tomou 
posse do dito lugar, em diante. (D. Maria I, 1780, p. 16).

Criada através de alvará com força de lei em 25 de junho de 
1760 e modificada suas atribuições, através de decreto por D. Maria 
I, em 15 de janeiro de 1780, cabia a Intendência Geral de Polícia ser 
garantidora do cumprimento das leis, padronizar as decisões dos 
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magistrados e tornar possível executar as legislações vigentes, com 
o novo decreto, a Rainha tratou propiciar ao Intendente de Polícia 
maior jurisdição em Lisboa, dando a ele um lugar no Conselho 
Régio, além de poder sobre todos os ministros de justiça do reino 
(CARREIRA, 2012, p. 344).

Ainda em 1780, Pina Manique obteria autorização Régia para 
Criação da Casa Pia de Lisboa, onde futuramente iriam recolher, com 
o objetivo de estabelecer ações educativas: andarilhos, prostitutas, 
mendigos e menor idade em situação de rua. Os recolhidos seriam 
alocados no Castelo de S. Jorge, um local provisório, e ali passariam 
por um processo de reabilitação social, onde futuramente seriam 
reinseridos na sociedade Portuguesa, criava-se então, a instituição 
que ficou conhecida como Casa Pia de Lisboa (ABREU, 2014, p. 122).

É nítida a proximidade de Diogo Inácio de Pina Manique 
junto ao Reino de Portugal, como também, a liberdade que a Rainha 
daria para que ele agisse com discricionariedade na Intendência de 
Geral de Polícia, mesmo assim, suas decisões na ação policial eram 
pontuais dentro da disciplina, visando preservar o ordenamento 
do aparelho judicial como também da gestão urbana de Portugal. 
(SUBTIL, 2012, p. 175-176).

Sobre a saúde pública e sanitária, uma das primeiras atitudes 
de Pina Manique, seria em julho de 1780, em aviso circular, ao qual 
mandou examinar os alimentos que estariam expostos a venda em 
Lisboa, pedindo que fossem apreendidos os que não estivessem 
em boas condições, como também, que verificasse a qualidade 
das sementes e cereais, essa inspeção aconteceria nos celeiros 
e foram designados peritos para o controle de qualidade, os que 
não estavam em boas condições eram apreendidos e incinerados 
(CARVALHO, 1939, p. 53). Percebe-se, entretanto, que só após 
a chegada de D. Maria I ao trono e com as alterações feitas pela 
rainha na Intendência Geral de Polícia, bem como, a nomeação 
de Pina Manique ao cargo de Intendente é que foi possível captar 
modificações que futuramente seria possibilitaram transformações 
significativas sob o aspecto da saúde pública em Portugal. 
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Considerações finais
Dessa forma, diante da historiografia apresentada e como 

a presente pesquisa faz parte de uma dissertação de mestrado em 
história em andamento, pretende-se com a utilização das fontes 
encontradas, angariar toda a trajetória de Diogo Inácio de Pina 
Manique a frente da Intendência de Polícia no que se refere a sua 
atuação nas políticas de saúde pública de Portugal. Têm-se como 
fontes relatórios e correspondências da Intendência de Polícia dos 
finais do século XVIII, mais especificamente entre os anos 1780 e 
1805, tempo que Pina Manique foi intendente. 

Exposto isso, cabe destacar que é de suma importância 
entender como se uma revisão historiográfica apresentando como 
se deu o desenrolar histórico das políticas de saúde públicas nos 
reinos, que no caso, especificamente português durante os séculos 
anteriores.
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Ver, narrar e informar:
atribuições ao correspondente militar no século 

XIX

Gabriel Barbosa da Silva Amorim1

A Guerra do Paraguai e a Guerra de Canudos foram 
acontecimentos importantes ao cenário político brasileiro na 
segunda metade do século XIX. Dentre seus aspectos em comum, 
podemos citar uma grande mobilização civil militar centralizada 
em um inimigo do governo vigente, monárquico ou republicano. 
As duas guerras tiveram repercussão pública, com acontecimentos 
noticiados quase que diariamente por jornais de grande circulação 
e narrados em grandes obras após o seu fim, como A Retirada da 
Laguna e Os sertões. Seguindo este caminho, buscarei neste texto 
explorar as atribuições dirigidas a dois correspondentes dessas 
guerras, Alfredo Taunay e Euclides da Cunha, que participaram 
nas guerras contratados por jornais e pelo estado. O trabalho 
aqui apresentado se trata de um recorte de pesquisa de mestrado, 
intitulada “Obras primas de nossa literatura militar”: a guerra, o 
sertão e o povo sertanejo na escrita de Alfredo Taunay e Euclides 
da Cunha, orientada pela Professora Doutora Karina Anhezini, 
fomentada com bolsa CNPq, cujo objetivo principal consiste em 
compreender como foram realizadas e como se relacionam as 
narrativas sobre as guerras e os sertões de Alfredo Taunay e Euclides 
da Cunha, tendo em conta seus diferentes formatos na construção 
de uma literatura de guerra.

1 Mestrando em História pela Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita 
Filho” – UNESP, Franca-SP; Bolsista do Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico – CNPq, orientado pela Profª Drª Karina Anhezini de Araujo; 
gabriel.amorim@unesp.br
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Suas nomeações
Alfredo Taunay foi chamado ao campo de batalha durante a 

Guerra do Paraguai em duas ocasiões diferentes. A primeira ocorreu 
em 1865, meses após a eclosão da guerra, quando o jovem segundo 
tenente de vinte e dois anos de idade, ainda estudante de engenharia 
militar, foi convocado a integrar a Comissão de Engenheiros. Segundo 
Lúcia Klück Stumpf (2019), a comissão integrada por Taunay não 
tinha grandes objetivos militares, partiram em companhia das 
tropas para realizar um levantamento da botânica e da cartografia 
da região, delimitar o território e reafirmar as fronteiras nacionais 
que haviam sido corrompidas pela invasão paraguaia à província do 
Mato Grosso. Como relembra Taunay anos depois ao redigir suas 
memórias, sua convocação foi indicada por seu amigo Florêncio do 
Lago ao então ministro da Guerra, Visconde de Camamú, que a 
efetivou, pousando sobre os ombros do futuro Visconde de Taunay 
a função de registrar o diário da campanha que resultaria em seu A 
Retirada da Laguna (TAUNAY, 1923, p. 10).

A nomeação específica de Alfredo Taunay não foi veiculada, 
mas a formação da Comissão foi comemorada publicamente, 
através de uma notícia na Semana Ilustrada. A revista carioca foi 
difusora de uma modernidade técnica, e um importante meio de 
divulgação e acesso a Guerra do Paraguai (MARTINS, 2008, p. 66), 
publicando semanalmente ilustrações, opiniões e impressões sobre 
o inimigo Solano Lopez e o exército brasileiro. Segundo Stumpf 
(2019) e Costa (2020), Taunay manteve relações com a revista 
durante sua trajetória pelo sertão mato grossense, onde publicou 
algumas cartas de maneira anônima. Em Dias de Guerra e Sertão, por 
exemplo, relembra sua descrição da subida da serra de Cubatão, 
narrada em um texto publicado na Semana, que segundo ele era uma 
revista “muito conceituada, centro de todo o movimento literário 
do Rio de Janeiro” (TAUNAY, 1923, p. 12). 

Em abril de 1865, por meio de um aviso aos assinantes, a 
Semana noticiava a partida da comissão de engenheiros da força 
expedicionária do Mato Grosso, incluindo o nome de Alfredo 
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d’Escragnolle Taunay junto a outros membros. O aviso curto dizia 
que a chamada “comissão fotográfica” era composta por

uma comissão de engenheiros da força expedicionária de Mato 
Grosso, que segue hoje para essa província, estudou em nossa casa 
a fotografia e levou uma máquina e as necessárias preparações a 
fim de tirar vistas e tudo o que possa haver de interessante, para 
junto com as necessárias descrições ser publicado na Semana. 
Congratulamo-nos por tão importante coadjuvação, que de certo 
aumentará muito o interesse que o público tão benevolamente 
mostrado a nossa publicação (SEMANA... 1865, p. 1802).

Aqui, atentemos ao desejo do corpo editorial da revista em 
aumentar o interesse do público em relação a Guerra, que através da 
comissão, teria a oportunidade de ver tudo que fosse interessante, 
diminuindo a distância entre o campo de batalha e o público carioca.

Em São Paulo, a partida da comissão não se deu sem 
comemoração; extasiados “com a perspectiva de percorrer grandes 
extensões e varar até sertões poucos conhecidos” (TAUNAY, 1923, 
p. 9), a comissão foi celebrada pelos alunos da Faculdade de Direito 
em uma festa dias antes do início das marchas, que contou com 
um “eletrizante” discurso de Taunay: “Senhores, com os copos de 
champagne em mão, saudemos um princípio que nós, militares, 
havemos de sustentar, a todo o transe, com os copos de espada em 
punho: a hora da nação brasileira!” (TAUNAY, 1923, p. 16). Com 
declarada energia a comissão rumou para Santos, em seguida para o 
Rio de Janeiro, para enfim marchar por mais de dois mil e duzentos 
quilômetros para ver os sertões mato-grossenses. Antes de iniciar 
a exaustiva viagem, Taunay alega ter levado consigo apenas “duas 
malinhas de cangalha”, preparadas por sua mãe, onde carregou seus 
diários e cadernos de desenho2 (TAUNAY, 1923, p. 9).

A segunda nomeação se deu dois anos após a partida da 
comissão, em 1869. Com as publicações das primeiras versões de 
Cenas de Viagem e A Retirada da Laguna3, Taunay alcançou certa fama 

2  Sobre este caderno e as atribuições da comissão de engenheiros, a tese Fragmentos de 
Guerra: Imagens e visualidades da guerra contra o Paraguai (1865-1881), de Lúcia Klück Stumpf 
se dedica especialmente.

3  Foram publicados em 1868, os primeiros cinco capítulos do livro em francês. A 
primeira edição em português só foi publicada em 1874, mesmo ano em que foi publicado 
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no círculo da coroa, que já era frequentado por sua família. Desta 
vez, a nomeação foi realizada pelo próprio Gastão de Orleans, o 
conde d’Eu. Como relembrado pelo filho de Alfredo, o historiador 
Affonso de Taunay, o documento de nomeação foi redigido “pelo 
próprio punho do atestante” (TAUNAY, 1924, p. 103), este detalhe, 
denotado mais de uma vez nos prefácios do filho (TAUNAY, 1924; 
1958), demonstra o valor atribuído a honraria que o pai carregou 
em sua segunda participação na guerra, afinal, o próprio príncipe 
encomendou e redigiu sua nomeação. 

Publicado na íntegra como apêndice em Recordações de Guerra 
e de Viagem e citado no prefácio de Affonso a edição de 1958 do Diário 
do Exército, o texto deixa claro quais eram as expectativas do Império, 
representado pelo príncipe, com a reconvocação do correspondente. 
A princípio, o monarca trata de sua própria autoridade: havia 
sido recentemente nomeado, por decreto imperial, comandante 
em chefe de todas as Forças Brasileiras em Operações contra o 
Governo do Paraguai, substituindo Caxias na função. Partindo 
desta posição, atesta ter requisitado pessoalmente ao Ministério 
da Guerra que o Bacharel Alfredo d’Escragnolle Taunay fosse 
servir novamente ao Exército de Operações. Finaliza a nomeação 
de Taunay frisando sua necessidade, agravada pela extinção da 
Comissão de Engenheiros. Suas justificativas para a nomeação ao 
longo do documento se concentram em dois pontos: primeiro, por 
que Taunay o acompanhou em algumas situações de combate e 
segundo, pois o enviado era “não só um oficial muito inteligente 
e muito cumpridor de seus deveres, mas ainda com habilitações 
literárias e científicas bastante excepcionais” (TAUNAY, 1924, p. 
103). Sua bravura e competências militares foi provada pelo próprio 
conde, em especial durante o assalto de Peribebuy e na batalha de 
Campo Grande, onde Taunay,

nestas duas ações se conservou a maior parte do tempo ao meu lado, 
ao alcance dos tiros inimigos e as vezes adiantou-se mais, para ir aos 
lugares onde se achava travada a peleja, portando-se em tudo com a 
bravura própria dum oficial brioso (TAUNAY, 1924, p. 103).

o Relatório completo da Comissão no Tomo XXXVII da Revista do Instituto Histórico e 
Geográfico Brasileiro, em 1869.
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  As habilidades literárias, por sua vez, seriam atestadas pelo 
Relatório da Comissão de Engenheiros, escrito por Taunay, além das 
primeiras edições de A Retirada da Laguna. Assim, para ocupar o 
lugar de correspondente oficial do exército durante a Guerra do 
Paraguai, seria necessária uma dupla habilitação: competências 
militares, pautadas na coragem e determinação, e a capacidade de 
escrita com um olhar científico para a guerra4. Para a Guerra de 
Canudos, os critérios valorizados não são muito distantes, como 
veremos.

O texto que anunciou ao público a ida de Euclides da Cunha 
para os sertões de Canudos foi publicado na primeira página da edição 
do dia 30 de julho de 1897 de O Estado de S. Paulo. Está localizado ao 
fim da primeira coluna, denominada Canudos, que desde o início do 
confronto publicava atualizações advindas de outros jornais, como o 
Jornal do Comércio, a Gazeta de Notícias e A República, que já tinham seus 
próprios contatos na Bahia. Na edição em questão, a coluna se dedicou 
a noticiar o envio de estudantes de medicina, “moços patriotas”, a 
cidade de Queimadas, para auxiliar o grande número de feridos. Após 
o balanço de notícias, Euclides da Cunha aparece, anunciado como 
representante do Estado no palco dos acontecimentos. Assim, as notícias 
do campo de batalha não mais seriam publicadas apenas a partir de 
outros veículos, viriam agora diretamente de “correspondências do 
teatro das operações” (CANUDOS, 1897).

Por contrato firmado com esta empresa, o dr. Euclides da Cunha 
nos enviará correspondências do teatro das operações e, além 
disso, tomará notas e fará estudos para escrever um trabalho de 
folego sobre Canudos e Antônio Conselheiro. Este trabalho será 
por nós publicado em volume. 

O dr. Euclides da Cunha é, como todos os nossos leitores sabem, 
um escritor brilhante e perfeitamente versado nos assuntos que 
vai desenvolver.

O seu trabalho, por conseguinte, será interessante e consistirá em 
um valioso documento para a história nacional (Ibidem).

4  Novamente, não podemos excluir da soma de motivos para a nomeação a proximidade 
de Alfredo Taunay e sua família com a família real, como atenta Wilma Peres (COSTA, 
2018. p. 113-144).



Anais do XIII Encontro Regional de História - ANPUH-ES

316

Com os dois parágrafos, o jornal explicita suas intenções 
e expectativas em relação ao correspondente, que, dotado de 
autoridade, “como todos os leitores sabiam”, deveria fazer mais 
que um simples jornalista, tinha de viajar para ver a guerra e seus 
participantes por si mesmo, a fim de produzir notas e realizar 
estudos para um produto específico sobre Canudos e Antônio 
Conselheiro. 

A autoridade de Cunha não era dada apenas por sua 
capacidade intelectual e literária, mas também pela subordinação 
militar. Como consta na notícia, “devia ter sido ontem nomeado 
para o estado-maior do ministro da guerra o engenheiro militar 
dr. Euclides da Cunha” (CANUDOS, 1897). Segundo Walnice 
Nogueira Galvão (2000), a nomeação oficial se deu nos bastidores 
da publicidade, realizada a pedido de Júlio de Mesquita como 
um “favor” a Prudente de Morais em uma troca de telegramas no 
dia anterior ao anúncio. Por correspondência, o então diretor 
do O Estado solicitou ao presidente da república que Euclides da 
Cunha ocupasse o cargo de adido ao Ministério da Guerra, sob 
o argumento de que Cunha gozava tanto de “talento de escritor 
quanto dedicação de soldado republicano” e pelas expectativas de 
um “trabalho histórico” (MESQUITA, apud GALVÃO, 2000) a ser 
produzido. 

Assim, seja qual fosse o inimigo, paraguaio ou jagunço, os 
critérios para alcançar os cargos ocupados por Alfredo Taunay e 
Euclides da Cunha são próximos. Ao ver para o exército ou fazer 
ver para os leitores, as expectativas eram de um olhar científico, 
talento literário e o amor pela pátria, estando ela sob a coroa ou sob 
a república.

Eu vi, eu ouvi, eu li
Como vimos até aqui, a função de ver e fazer ver acompanhou 

ambas as nomeações. Este olhar para os sertões e sertanejos 
encontrados no percurso das guerras estava alinhado com a 
determinação militar, uma prática científica e a uma capacidade 
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de escrita, que, por sua vez, autorizavam os enviados a realizar suas 
missões. Corresponder a tais expectativas projetadas não seria uma 
tarefa fácil, mas como demonstra Rodrigo Turin (2009), as histórias 
produzidas no século XIX eram valorizadas pela cientificidade, 
sinceridade e utilidade, sendo então a dificuldade uma prova da 
necessidade do intento. 

Não é de hoje que a autópsia, ou o ato de ver por si mesmo, 
é discutida na obra de Euclides da Cunha. Em especial, Fernando 
Nicolazzi e Nathália Sanglard se dedicaram à análise do olhar em Os 
sertões. Sobre o olhar de Alfredo Taunay, Lúcia Stumpf atentou seus 
estudos para os desenhos produzidos pelo autor durante seu trajeto 
pelo Mato Grosso. Estes trabalhos contribuem para pensarmos as 
diferenças entre ver, ouvir e ler, como apresentado por François 
Hartog.

Segundo Hartog (2011, p. 80), na Antiguidade, em Tucídides, 
“o saber histórico se fundamenta na autópsia [...] e se organiza 
com base nos dados fornecidos por essa; o olhar está no centro da 
história, e a história se faz no presente”. Paradoxalmente, continua 
ele, no século XIX, Tucídides torna-se modelo para historiadores 
chamados “positivistas”, pessoas que entendiam história como 
história do passado e “fazer história” como ir aos arquivos, em um 
modo de acesso privilegiado deste passado. Podemos encontrar 
tanto em Alfredo Taunay como em Euclides da Cunha inspirações 
clássicas depositadas em seus textos, em especial Xenofonte e 
Tucídides.

Taunay, por exemplo, dá início a Retirada da Laguna buscando 
localizar sua narrativa e seu objeto em uma sequência lógica de 
histórias e manobras militares que têm início em Anábase – A 
retirada dos dez mil de Xenofonte. Segundo comenta, a dificuldade 
das retiradas, “mais perigosas do que qualquer outra” manobra de 
guerra, atraem a atenção da história pela diversidade dos perigos 
e dos sofrimentos (TAUNAY, 1997, p. 11), criando validade, peso, 
necessidade e lugar para sua obra.  Em um ensaio acerca da obra 
de Euclides da Cunha publicado no início do século XX, em 1903, 
José Campos Novaes (FACIOLLI; NASCIMENTO, 2003, p. 112) 
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concorda com a proximidade entre as Retiradas de Xenofonte e 
Taunay, e posiciona Os sertões logo em seguida, dizendo: “eis aí um 
livro raro de nossa literatura, que já conta outro igual no assunto: A 
retirada da Laguna, que causou assombro aos estrategistas alemães, 
que a compararam à Retirada dos dez mil, de Xenofonte”.

Podemos citar ainda duas outras situações em que Taunay 
é comparado a Xenofonte. A primeira, aparece no processo de 
associação ao Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, quando 
Taunay apresenta o Relatório da Comissão e uma versão prévia de 
Cenas de Viagem para a avaliação de pareceristas do Instituto. No 
relatório redigido pelo conselheiro Joaquim Caetano Fernandes 
Pinheiro, A Retirada da Laguna é colocada como “uma brilhante 
página da nossa história contemporânea”, e Taunay, “um dos mais 
esperançosos oficiais de nosso heroico exército, descreve o que 
viu, o que praticou, à guisa de Xenofonte, com singular modéstia e 
invejável candura” (PINHEIRO, 1868, p. 419), demarcando também 
a “visão” e a “prática”. O segundo exemplo, mais recente, consta 
no prefácio escrito por João Ribeiro para Recordações de Guerra e 
de Viagem, onde afirma que Taunay “não era um poeta, mas um 
romancista, e também por isso mesmo, um criador de valores. 
Acresce ainda a esses dotes a glória ao soldado que como Xenofonte 
resgatava o desengano da vitória escrevendo a memorável retirada”; 
sobre o livro, continua, “A Retirada da Laguna – é um verdadeiro 
poema, um dos mais formosos – epos – da nossa literatura. Não era 
um – Anabasis – mas uma contra-invasão desastrosa” (TAUNAY, 
2008, p. 10). Devidas classificações e proporções dadas, a comparação 
permanece.

Nos diários escritos a caminho do povoado de Canudos, os 
clássicos são relembrados de tempos em temos, especialmente para 
demonstrar o atraso dos jagunços (CUNHA, 2000, p. 176). Já na 
segunda edição de Os sertões, Tucídides aparece citado em nota, 
como um 

narrador fiel das coisas que ele próprio testemunhou, surge nas 
páginas do livro para informar ao leitor que aquele que ali escreve, 
embora sem a mesma ‘visão aquilina’ do historiador grego, também 
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assim o fez porque viu e porque presenciou os feitos ora narrados 
(NICOLAZZI, 2009, p. 68).

A visão de Euclides da Cunha, assim como a de Tucídides, 
seria prova da veracidade, ou pelo menos, da “adequação a realidade” 
(HARTOG, 2011, p. 80) dos acontecimentos narrados, tudo deveria 
fazer sentido. 

O que Hartog toma como um paradoxo por parte dos 
historiadores europeus modernos pode ser identificado como um 
modo específico de operação historiográfica do Brasil oitocentista, 
que como buscam demonstrar Temístocles Cézar e Rodrigo Turin, 
produzia debates entre ideias antigas e modernas nos procedimentos 
operados para se escrever a história da nação. Neste cenário, 
segundo Turin (2011), a autoridade clássica é resgatada, coexiste e é 
confrontada com a elaboração de uma escrita moderna e científica 
da história nacional, não configura necessariamente um caráter 
estruturante, mas é entendida como uma metáfora. Segundo Cezar 
(2019, p. 22), a busca do rigor científico pelas propostas de nação 
do IHGB não evitou a manutenção de topos antigos, que eram 
lembrados a partir de Cícero, Plínio, Tácito, Plutarco e outros:

Tais propostas, além de contribuírem para a padronização 
de novos paradigmas para a pesquisa, notadamente a busca 
pela cientificidade, também ratificaram aporias e dificuldades 
da escrita da história, sobretudo aquelas inerentes à instável 
narrativa do período, marcada pela oscilação entre a orientação 
hodierna, ou moderna, e os pressupostos pretéritos, ou antigos, 
da historiografia ocidental, entre os quais a sombra ou a luz da 
historia magistra vitae (Ibidem).

Assim, os autores clássicos aparecem reapropriados dentro 
de um modo historiográfico em desenvolvimento no início do 
XIX, centralizado pelo IHGB, assumindo novas funcionalidades de 
acordo com as questões da modernidade e cientificidade. 

Mesmo com os clássicos em suas bagagens, os dois autores 
aqui trabalhados também carregam práticas e expectativas 
modernas. Para Taunay, a Semana Ilustrada fez questão de anunciar 
o preparo técnico recebido pela Comissão, bem como, o aparato 
fotográfico levado para que fosse possível, da melhor maneira, 
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visualizar o sertão. Cunha, por sua vez, demonstra que, apesar 
da falta de aparelhos apropriados, o sertão seria desvendado pela 
ciência e interpretado pelas letras, deixando claro a complexidade 
de sua prática (CUNHA apud NICOLAZZI, 2009, p. 72). Para o 
Estado de S. Paulo, era interessante ter alguém para ver a guerra, 
e não apenas reproduzir notícias de outros jornais, o mesmo para 
a Semana Ilustrada ou para o governo, que eram constantemente 
abastecidos por boatos5. 

Na escrita, tais práticas científicas são representadas por 
meio de marcas de enunciação. Segundo demonstra Hartog 
(1999, p. 273) em O espelho de Heródoto, a retórica da alteridade, 
ou a narrativa que busca distanciar o eu do outro, se inscreve e se 
desenvolve entre o olho e o ouvido: o olho do viajante e o ouvido 
do público. O “eu vi” surge como marca de enunciação do olhar, 
materializando credibilidade e prova da narrativa. Na escrita 
dos diários de Taunay, a marca aparece no plural, no “vimos” e 
avistamos” (TAUNAY, 1869, p. 13), creditada, não somente a si, 
mas à Comissão de Engenheiros ou ao batalhão dos quais integrava. 
Nos diários de Cunha, o singular reveza com o plural, mesclando 
o “avistei” e o “pude verificar” com o “vimos que”. Em ambos os 
casos, busca-se ainda localizar outro observador possível: o futuro 
viajante que por ali passar (TAUNAY, 1869, p. 5 e CUNHA, 
2000, p. 137), marcando, mais uma vez, uma utilidade específica 
para seus diários. Segundo Sanglard (2013, p. 139), esta marca de 
enunciação serviria como um empréstimo do olhar ao leitor, que, 
persuadido pelo prisma de quem presenciou os eventos, estaria 
convencido da narrativa.

Ainda, o olho do viajante deveria balizar o espaço conhecido, 
ver por si para verificar, confirmar ou descreditar o que foi visto 
por outros (HARTOG, 1999, p. 275); “esquadrinhar se o que a visão 
alheia apreendeu se amoldava à realidade” (SANGLARD, 2013, p. 
130), em um papel também investigador, a visão é confrontada 
com a leitura.

5  Nos telegramas enviados durante a estadia de Euclides da Cunha em Monte Santo, não 
raro se dedica a denunciar falsos boatos, como em CUNHA, 2000, p. 233.
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Conhecer os outros viajantes que narraram os sertões baianos 
e mato-grossenses e se posicionar a frente exigia preparo prévio, 
de uma boa leitura de autores modernos, bem como a visita aos 
arquivos. Esta prática aparece no texto através de outra marca de 
enunciação, firmada no “eu li”. Cunha dedicou parte de sua viagem 
a Salvador a este propósito, mesmo que em certos momentos 
desacredite a utilidade dos gabinetes (SANGLARD, 2013, p. 139). 
Não parece ser uma contradição do autor, mas sim uma crítica, 
conforme cita, fez questão de visitar “a poeira dos arquivos, de que 
muita gente fala sem nunca ter visto ou sentido” (CUNHA, 2000, p. 
116). Lamenta não poder ir mais a fundo nas pesquisas, por falta de 
tempo, mas encontra, analisa e transcreve partes de artigos e livros 
que citam Antônio Conselheiro anos antes do início da guerra, 
buscando convencer a si e aos leitores de que todo o desgaste poderia 
ter sido evitado se o personagem tivesse recebido devida atenção 
com antecedência. Posteriormente, admite que nenhum preparo 
seria suficiente para lidar com os sertões, que engana o observador 
(NICOLAZZI, 2019, p. 74), mas não recusa a necessidade de 
práticas e aparatos científicos, pelo contrário, valoriza o trabalho 
pela dificuldade encontrada. 

No caminho de seus sertões, Taunay não encontra arquivos, 
mas também carrega suas referências modernas, é um viajante 
como foi Buckle, Humboldt, Von Martius e Saint Hilaire, os cita e, 
quando necessário, demonstra seus equívocos. Cunha, por sua vez, 
mobiliza autores como Montesquieu, Renan e Stuart Mill, além dos 
compartilhados com Taunay. Aqui, nos dois casos, opera-se o “eu 
li”, que os posiciona em um lugar subsequente aos predecessores e 
prepara terreno aos posteriores.

Em uma terceira marca, depois da ópsis vem a akoé, não 
apenas o eu vi, mas o eu ouvi. Segundo Hartog (1999, p. 281), a 
audição aparece como mais um modo de intervenção do narrador 
em seu texto, uma marca de anunciação utilizada na antiguidade 
quando o olhar não é possível. E mais uma vez, a marca aparece nos 
dois correspondentes, evidenciada pela exposição de testemunhas. 
Tratemos delas.
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No século XIX, ainda segundo Hartog, a testemunha não é 
o historiador, e não deve ocupar tal papel. A alteridade mais uma 
vez entra em cena, desta vez para manter distância e diferenciar a 
testemunha e o historiador. Assim, a testemunha é utilizada como 
um meio de responder “de que modo narrar como se eu tivesse visto 
o que não vi, nem podia ter visto?” (HARTOG, 2011, p. 203) ou 
ainda, complemento, como fazer ver ao leitor o que era impossível, 
no tempo ou espaço, ver por si mesmo? 

Nos diários e na obra definitiva, Euclides utiliza diferentes 
tipos de testemunhas, que passam por filtros de credibilidade 
diferentes, recebe notícias de soldados, interroga jagunços 
capturados e conversa com oficiais. As testemunhas e os testemunhos 
certificam autoridade ao exposto (SANGLARD, 2013, p. 135), 
especialmente quando confirmadas pela posição ocupada pelos 
sujeitos. Em seus telegramas enviados ao Estado de S. Paulo durante 
a guerra, Euclides da Cunha se esforça para desmitificar boatos a 
partir de fontes confiáveis. Quanto a jagunços ou mesmo soldados 
de patente mais baixa, os relatos eram antes questionados pelo 
autor, que descreditava qualquer aspecto fantasioso ou afastado 
da realidade. Nos interrogatórios reproduzidos em seu diário de 
campo, a maioria das perguntas gira entorno dos falsos mitos sobre 
Conselheiro, em uma declarada tentativa de afastá-lo de sua figura 
mística e milagrosa, transformando-o em nada mais que um grande 
homem pelo avesso (CUNHA, 2000, p. 123). 

Taunay, no entanto, apesar dos elogios de Conde d’Eu, 
parece ter pouco contato com o inimigo, descrevendo-os sempre 
pela distância. O que não o impede de mobilizar testemunhas, 
neste caso, também habitantes do sertão. As diversas inocências 
(TAUNAY, 1928, p. 42), inspirações para a personagem de 
seu romance com mesmo nome, são as reprodutoras orais das 
histórias locais, neste grupo constam os indígenas e habitantes 
de casas isoladas, donos e trabalhadores de hospitaleiras fazendas 
e pousadas visitadas no percurso, transformando a oralidade 
dos pequenos sertões em uma grande história do sertão mato-
grossense. 
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Dessa maneira, nos dois casos, a enunciação do eu ouvi, 
quando passível de crítica, é colocada nos textos ao lado da visão 
e da leitura, relacionando diferentes práticas de uma narrativa 
de viagem marcada pelo critério científico, mas também pela 
utilização de referências clássicas. Extrapolando a escrita de Taunay 
e Cunha, a consideração por tais práticas pode ser verificada já nos 
textos que autorizaram e noticiaram a ida dos autores às guerras, 
explicitando as expectativas projetadas pelos lugares frequentados 
pelos correspondentes. Com essa breve exposição, pretendi explorar 
em dois exemplos o que era esperado ao correspondente de guerra 
do fim do século XIX, que deveria, sobretudo, ver e ter habilidades 
para fazer ver. Assim, como aponta Temístocles Cézar (2019, p. 30), 
neste cenário ocupado por Alfredo Taunay e Euclides da Cunha, 
para fazer a história da nação, o historiador deveria ao mesmo 
tempo recorrer a cientificidade e a um uso crítico de predecessores 
antigos e modernos. Para narrar histórias de guerras presentes, 
foi cobrado e necessário a Alfredo Taunay e Euclides da Cunha 
coragem e lealdade ao governo para viajar e ver por si mesmo, ver 
as batalhas, o inimigo e os sertões com olhos criteriosos, servindo 
de maneira útil ao país, ao exército, aos leitores diários e a possíveis 
futuros viajantes. 
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Domínio colonial e resistência:
a música como contestação nas colônias 

espanholas e inglesas

Giovana Eloá Mantovani Mulza1

A história dos mecanismos de conquista e colonização 
do amplo continente americano suscitou debates seculares nas 
instituições produtoras de conhecimento. Fosse sob o discurso de um 
“imperialismo ecológico” (CROSBY, 2011) ou de um “determinismo 
geográfico” (DIAMOND, 2018), a dominação europeia nesse novo 
continente – protagonizada sobretudo pelos reinos da Espanha e da 
Inglaterra – constituiu um tema muito discutido desde o século XV. 
A multiplicidade dos sistemas políticos e econômicos ali implantados 
acabou por dotar a história americana de pluralidades, aquando da 
própria historiografia falar da existência de Américas, no plural, em 
detrimento de uma realidade uniforme e homogênea. No entanto, 
fosse sob o aspecto de uma extensão do reino metropolitano ou 
como um refúgio de outsiders europeus – suscitando o termo de 
Norbert Elias (2000) –, a colonização das Américas contou com 
a mão de obra escrava, ora fornecida pelos habitantes locais, ora 
“importada” do continente africano.

A historiografia dedicada à temática da escravidão consente 
acerca da preeminência do sistema escravista na secular constituição 
econômica-política-cultural das sociedades coloniais hispânicas e 
inglesas nas Américas. As pesquisas referentes à escravidão tendem a 
privilegiar os mecanismos de resistência adotados pelos dominados, 
sobretudo no que tange aos aspectos implícitos empregues. Para 
tanto, a abordagem das canções ritualísticas e das músicas religiosas 

1 Mestranda em História na Universidade Estadual de Maring. E-mail: gio_
mantovani@hotmail.com.
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acaba desempenhando um papel de destaque na compreensão da 
resistência política e cultural dos povos e etnias escravizados. Os 
trabalhos historiográficos majoritariamente dedicados ao estudo 
da musicalidade nas relações de dominação provêm da renovação 
da disciplina histórica a partir dos decênios de 1970 e 1980, 
especialmente das aproximações entre cultura e política outorgados 
pela Nouvelle Histoire. 

Apesar das distinções históricas intrínsecas à conquista e à 
colonização do continente americano, um estudo comparativo 
acerca do papel das músicas nas relações entre dominantes e 
dominados torna-se de grande proveito para a historiografia 
política e cultural das Américas. Nosso trabalho, portanto, visará 
analisar o importante papel auferido pelas canções ritualísticas 
indígenas e pelas músicas religiosas dos negros afroamericanos nas 
colônias espanholas e inglesas, respectivamente. No que concerne 
aos indígenas submetidos à Coroa espanhola, daremos enfoque à 
etnia uitotos – situada na Amazônia peruana e colombiana. Já para 
estudo dos negros de origem africana levados aos territórios ingleses 
na América, iremos privilegiar os spirituals – músicas dotadas de 
forte cunho religioso.

Sob um aspecto introdutório, faz-se necessário suscitar 
que os impactos psicológicos e socioambientais da conquista e da 
colonização das Américas tornam-se explícitos quando vistos em 
perspectiva retrógrada. Embora muito se tenha discorrido acerca 
do trauma de tais processos – fosse ressaltando sua preeminência 
para homologar a mundialização do planeta (MARKS, 2007) 
ou para a concretização de uma rede econômico-cultural global 
(MCNEILL, MCNEILL, 2010) –, fato é que o território americano 
permaneceu secularmente isolado e possuiu uma história livre de 
grandes influências externas. Fora uma complexa interação de 
fatores internos que, no alvorecer do século XVI, havia conferido 
muitas formas às diversas sociedades locais: estados altamente 
estruturados, senhorias relativamente estáveis, tribos e grupos 
seminômades ou nômades (WACHTEL, 2018). Seria nesse mundo 
autossuficiente que um impacto brutal e sem precedentes ocorreria 
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a partir da invasão europeia – dotada de uma realidade profunda 
e explicitamente diferente. Conjuntamente às implicâncias 
intrínsecas ao advento dos múltiplos sistemas culturais europeus, 
a história das Américas seria amplamente influenciada pela vinda 
de povos africanos escravizados – comercializados no continente-
matriz e conduzidos para as colônias americanas pelos navios 
negreiros (RAMBELLI, 2006).

O sistema exploratório-extrativista implantado especialmente 
nas localidades tropicais do continente americano – tanto nos 
domínios espanhóis quanto nos ingleses – caracterizou-se pelo 
explícito usufruto da mão de obra escrava. Embora sob protagonistas 
etnicamente variados, a escravidão moldou as relações econômicas e 
culturais das sociedades coloniais implantadas nas Américas espanhola 
e inglesa. Permanece consensual na produção historiográfica que os 
povos indígenas foram priorizados pelo colonizador hispânico para 
a extração mineralógica e para a exploração dos recursos naturais do 
continente. A relativa abundância demográfica dos povos nativos 
consiste na principal justificativa dessa preferência étnica para a 
escravidão nas colônias espanholas (WACHTEL, 2018). Tal tendência, 
no entanto, acaba não sendo aplicável nas localidades setentrionais 
submetidas ao domínio inglês, visto que o escravo africano teria 
desempenhado um papel muito mais explícito nas regiões agrícolas 
anglo-saxãs – convivendo com o trabalho livre e servil também 
característicos das colônias inglesas.

Em ambas as conjunturas, as etnias escravizadas conceberam 
mecanismos de resistência ao domínio europeu, manifestando-
os no âmbito cultural e político. As contestações provinham das 
mais variadas atitudes e permaneciam amiúde implícitas ao sistema 
de dominação. Muito se discorreu acerca das sublevações bélicas 
dos escravos indígenas e africanos, mas a análise da resistência 
sob o aspecto da infrapolítica acaba sendo uma tendência recente 
na bibliografia historiográfica. As “pistas” para a construção dessa 
narrativa, no entanto, estiveram presentes nas fontes desde o 
início da conquista e da colonização. Conforme demonstra Héctor 
Bruit (1995), o frade dominicano Bartolomé de Las Casas (1484-
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1566) dedicou diversas obras ao estudo do comportamento dos 
ameríndios diante da invasão espanhola, cujas observações podem 
ser estendidas para grande parte do período de existência da 
escravização dos nativos. Sob uma aparente insolência e preguiça, 
os nativos submetidos ao sistema escravista buscavam formas 
de resistência aos mecanismos institucionais de dominação que 
frequentemente se manifestavam de forma mascarada e implícita. 
Dentre os modelos de resistência adotados pelos indígenas, houve 
a tentativa de manutenção dos códigos linguísticos e culturais 
frente às imposições homogeneizantes da Coroa espanhola. Além 
da comunicação em dialetos locais, muitos dos povos buscavam 
perpetuar seus costumes e valores através de ritos ou canções, todos 
mascarados e infiltrados no sistema colonial.

Evidentemente, a música como ferramenta de resistência 
política e cultural não esteve restrita aos indígenas das colônias 
espanholas no continente americano. Embora submetida a intentos 
e códigos linguísticos distintos, ela esteve presente na porção da 
América dominada pela Inglaterra. Os negros de matriz africana 
foram protagonistas na composição de canções rítmicas de forte 
cunho cristão – as quais permaneciam implícitas ao sistema 
colonial e estavam imersas na luta política pela liberdade. As 
músicas recitadas sobretudo nas plantações tropicais de domínio 
inglês eram proferidas em inglês e ficaram conhecidas por spirituals 
devido à ampla influência religiosa do Antigo Testamento cristão. 
Essas músicas desempenharam um papel de visível importância 
na escravidão africana, não somente por constituir um meio de 
expressão, mas principalmente por seu conteúdo conferir esperança 
aos negros e inspirá-los a resistir frente à dominação metropolitana.

O presente trabalho visará discorrer acerca da importância 
das músicas na escravidão indígena nas colônias espanholas e na 
escravidão africana nas colônias inglesas, destacando-as como 
ferramentas de resistência cultural e política no contexto de 
dominação colonial. 
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A música, os índios, os negros e a resistência nas 
colônias espanhola e inglesa

Intelectual jesuíta dedicado à análise do cotidiano, Michel de 
Certeau (1998) conceituou o binômio estratégia-tática na renomada 
L’Invention du quotidien, 1. Arts de faire originalmente publicada no 
ano de 1980. Tais conceitos, apesar de complementares, se contrapõe. 
Conforme suscita o autor, “o que distingue estas daquelas são os 
tipos de operações nesses espaços que as estratégias são capazes de 
produzir, mapear e impor, ao passo que as táticas só podem utilizá-
los, manipular e alterar” (CERTEAU, 1998, p. 92). Diante de uma 
produção racionalizada e expansionista feita pelas estratégias 
institucionais, posta-se uma produção totalmente diversa e astuta, 
caracterizada sob o conceito de “consumo”, o qual é parte das 
táticas. As táticas, dessa forma, constituem em uma arte de utilizar 
aquilo que é imposto, atuando como uma espécie de resistência 
inconsciente diante dos mecanismos institucionais de dominação. 
É sob esse aspecto que o binômio desenvolvido por Certeau (1998) 
acaba por receber um papel de destaque em nosso estudo.

Fato é, ademais, que muitos dos comportamentos de 
resistência conceituados na obra L’Invention du quotidien, 1. Arts de 
faire (1998) integram o âmbito da infrapolítica – definida enquanto 
um conjunto de práticas que se situam no plano da existência e 
não se restringem ao âmbito institucional (MOREIRAS, 2018). 
Tomando como parâmetro esses conceitos, a história política 
acaba desvencilhando-se do cunho partidário e institucional que a 
caracterizou durante centúrias, podendo adentrar em localidades 
implícitas nos mecanismos de poder mais visíveis. As músicas – 
conceituadas pelos historiadores do século XX como manifestações 
unicamente culturais – passaram a ser contempladas enquanto 
ferramentas políticas somente mediante o advento desses novos 
conceitos que abrangem o não-institucional. Foi especialmente a 
partir do decênio de 1970 que a Nouvelle Histoire cogitou usar as 
músicas para “pensar a sociedade e a história” (NAPOLITANO, 
2002).
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Tomando como arcabouço os conceitos de “tática” e de 
“infrapolítica” supracitados, podemos compreender a música 
indígena e a música negra enquanto táticas de resistência frente os 
mecanismos institucionais de dominação impostos pelas metrópoles 
europeias. Em ambos os casos, as canções foram empregues 
enquanto ferramentas de resistência, ora preservando a cultura 
tradicional, ora oferecendo esperança e incitando revoltas. Nessa 
porção do trabalho, buscaremos analisar o papel das músicas nas 
sociedades coloniais das Américas espanhola e inglesa, mapeando 
especialmente seus significados no sistema escravista. Em função 
da visível multiplicidade de tradições nativas americanas, nosso 
estudo das músicas indígenas acabará privilegiando um enfoque 
na cultura uitotos – comungada pelos povos originários da região 
amazônica peruana e colombiana. A escolha não foi aleatória: nossa 
pesquisa desenvolvida no mestrado possui como temática a história 
colombiana, motivando-nos a tratar de um aspecto ali ambientado. 
No que se refere às músicas africanas cantadas no território inglês, 
privilegiaremos o estudo dos spirituals não por uma possível 
facilidade, mas sobretudo pela riqueza conceitual que são dotados. 

O estudo dos povos indígenas permaneceu amplamente 
prejudicado por uma tradicional hierarquia construída 
entre escrita e oralidade. O descompasso esteve vinculado 
principalmente ao fascínio dos historiadores pelas fontes 
textuais no transcurso da maior parte da trajetória da 
historiografia. Evidentemente, a circunscrição do fenômeno 
cultural ao simbolismo alfabético acabou tendo como resultado 
a invisibilidade das diversas outras formas de escrita que não se 
manifestam unicamente em uma página material, mas através de 
suportes acústicos, visuais e táteis. A interdisciplinaridade entre 
a ciência histórica e os campos antropológicos e etnológicos 
foi de fundamental importância na renovação dos estudos 
das tradições americanas, cujas mais notáveis contribuições 
repousam no reconhecimento da oralidade e da verbalização 
das culturas originárias, legitimando a inserção do historiador 
no âmbito das músicas locais. É com respaldo em tal arcabouço 
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que poderemos analisar os cantos ritualísticos uitotos – grupo 
ameríndio ainda fixo na região colombo-peruana do Gran 
Caquetá (ALCOCER, 2015). 

As músicas enquanto aspectos das culturas nativas não 
podem ser tomadas unicamente como elementos da tradição 
originária, mas necessitam ser apreendidas como uma reflexão em 
torno da experiência histórica desses povos mediante o contato 
europeu. Embora nossos estudos contemplem um grupo específico, 
as conclusões sobre as relações interétnicas entre europeus e 
uitotos manifestas em suas músicas podem ser estendidas para 
outras localidades do território continental, visto que alcançam 
a realidade da maioria dos povos originários das Américas. Em 
consonância com a conjuntura majoritariamente comungada pelas 
comunidades indígenas, os povos uitotos inseriram-se em relações 
mercantis com os comerciantes europeus, participando de diversas 
maneiras na economia extrativa dedicada a abastecer o insaciável 
Ocidente. Fosse através do intercâmbio de bens de manufatura 
ou das grandes redes escravistas para fornecer mão de obra para 
as colônias europeias, os sucessivos auges econômicos dos uitotos 
estiveram intercalados com o advento de epidemias de varíola, 
gripe e sarampo – quadro compartilhado pelos povos situados por 
todo o território americano (ALCOCER, 2015). 

Desde o delineamento do contato interétnico euro-
americano no século XVII, a cultura uitotos conviveu secularmente 
com uma intensa violência espanhola no exercício do controle 
social e territorial, contribuindo para dizimar severamente os 
povos originários da região. Além do massacre demográfico, as 
armas e os germes acabaram por auxiliar no desaparecimento 
dos aspectos da cultura e dos conhecimentos locais. Essa situação 
deve ser relembrada quando nos propomos a estudar as músicas 
ritualísticas dos uitotos. Apesar do amplo declínio populacional, os 
indígenas uitotos compartilhavam um mesmo complexo cerimonial 
organizado em torno do consumo ritualístico da coca e do tabaco 
– ainda integrantes da cultura local na atualidade (ALCOCER, 
2015). A preservação da memória ritual e cultural do grupo buscou 
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ser preservada entre os uitotos através das canções recitadas no 
plantio da coca, muito visada para a exportação para a Europa e 
ainda consumida furtivamente pelos indígenas nas surdinas das 
fazendas. Embora não tenhamos acesso ao conteúdo textual das 
músicas cantadas nas plantações – fosse pelo desinteresse dos 
colonos ou pela dificuldade de compreender os dialetos locais –, os 
relatos coletados atualmente evidenciam o cunho ritualístico que 
o próprio plantio possuía. Optamos por transcrever em espanhol 
uma contundente fala do Abuelo García quando entrevistado por 
Fernando Urbina Rangel:

Al sembrar se canta, se silba para que la coca se ponga contenta. Al 
cantar se pone feliz porque presiente que se va a hacer baile. Y así 
crece rápido. Esos cantos son las oraciones. ¡Como antiguamente 
todo se hacía coqueando! (GARCÍA apud RANGEL, 2011, p. 201).

A ausência do conteúdo textual das canções acaba não 
impossibilitando nosso estudo, visto o simbolismo que os cânticos 
desempenham na cultura uitotos. Conforme mostra Abuelo García 
(apud RANGEL, 2011), a religiosidade local desempenhava um 
importante papel para afirmar o caráter ritualístico das músicas, 
responsável por aproximar as divindades uitotos das plantações – 
evidenciando a universalidade da religião nas tradições dos povos 
originários do continente americano. A aproximação dos uitotos 
ao metafísico também permanecia ressaltada através da própria 
linguagem empregue nos cânticos: eram recitados na língua 
étnica tradicional dos povos colombo-peruanos, dificultando sua 
compreensão pelos espanhóis e restringindo o cultivo da coca aos 
indígenas locais. Afinal, seria unicamente no alvorecer do século XX 
que os primeiros etnólogos iniciariam o processo de decifração da 
língua dos uitotos, destacando-se o alemão Konrad Theodor Preuss 
(1869-1938), cujos livros referentes à cultura dos uitotos apareceram 
na Alemanha na década de 1920 em dois volumes. 

As tardias tentativas de fixar as tradições culturais dos uitotos 
em uma escrita alfabética acabam revelando a existência de seculares 
mecanismos de preservação através da conservação. A manutenção 
de uma língua ou dos ritos nativos evidenciam uma implícita 
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tentativa de resistir diante das imposições culturais europeias. E 
as músicas desempenharam esse duplo papel: além de carregarem 
os dialetos tradicionais, faziam parte da religiosidade dos uitotos. 
O emprego das canções enquanto uma ferramenta de resistência 
cultural frente à dominação espanhola nem sempre foi consciente 
entre os habitantes do Gran Caquetá colombo-peruano, permitindo 
seu enquadramento no conceito de tática supracitado. Ademais, a 
própria desvinculação ao âmbito institucional acaba tornando o 
estudo das músicas ritualísticas dos uitotos enquanto integrantes 
da infrapolítica. De fato, a manutenção desse conhecimento 
mesmo depois de tantos séculos de contato com uma cultura de 
imposições sociais e políticas – como demonstra o Abuelo García 
(apud RANGEL, 2001) – acaba tornando-se um fenômeno que 
não deixa de surpreender os historiadores, contribuindo para 
acentuar a ruptura para com a visão de que os ameríndios foram 
simples agentes passivos do processo de dominação europeia. As 
músicas integravam um vasto complexo de resistências culturais 
que se manifestavam no âmbito político – muitas vezes vistas como 
idolatria como aponta Clementina Battcock (2015) em seu estudo 
sobre os costumes de indígenas bolivianos.

No que concerne à colonização da Inglaterra nos territórios 
setentrionais do continente americano, nos deparamos com uma 
realidade nitidamente distinta quando comparada à história 
das Américas espanholas. A historiografia estadunidense pouco 
discorreu acerca da atuação das etnias indígenas na constituição 
política e cultural dos Estados Unidos, aquando dos negros terem 
consensualmente auferido maior destaque, especialmente por 
comporem o arcabouço do sistema escravista. O cultivo do tabaco e 
do algodão nas plantations – amplamente apreciados no continente 
europeu – convergiam a maior parcela do trabalho africano, 
tornando os escravos negros como responsáveis pela criação de uma 
verdadeira classe social objetiva (GENOVESE, 1973). Embora muito 
se tenha tratado acerca das contradições do binômio escravidão-
liberdade inerentes à sociedade colonial inglesa – como suscitou 
Arthur C. Jones (2005) e Edmund S. Morgan (2000) –, a escravidão 
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consistiu em uma instituição intríneca à história estadunidense, 
preeminente nas relações sociais entre os século XVII e XIX e cujas 
implicâncias culturais e políticas ainda repercutem na atualidade 
dos Estados Unidos. Os escravos negros “lançaram os alicerces 
de uma cultura nacional negra separada, ao mesmo tempo que 
enriqueceram sobremodo a cultura americana como um todo” 
(GENOVESE, 1973, p. 11).

Os cativos africanos iniciavam sua luta contra a dominação 
europeia ainda nos navios negreiros, manifesta nas revoltas, 
nos suicídios e nos escapes, cujas tentativas contestatórias 
permaneciam amiúde pontuadas pelas músicas. Em consonância 
com a tradição remanescente do continente africano, os negros que 
se lançavam ao oceano – optando o suicídio ao cativeiro – faziam-
no amparados pelas intituladas “canções de triunfo”, cantadas 
pelos negros no convés e pelos suicidas. Arthur C. Jones (2005) 
suscitou que diversos pesquisadores subestimaram a importância 
das músicas na luta libertária negra, tratando-as enquanto uma 
resistência passiva limitada. Vemos uma visível similaridade 
entre tal proposição com aquela comungada pelos estudiosos 
da história indígena espanhola, visto que ambos subestimaram 
as formas seculares de resistência implícita ao sistema colonial. 
A espiritualidade foi igualmente inerente às canções dos negros 
cativos, embora estivesse penetrada pelo cristianismo europeu. 
Permanecia inerente aos africanos uma fé absoluta no âmbito 
divino, cujas forças espirituais seriam as responsáveis por conduzir 
as ações individuais e coletivas (JONES, 2005). Deus daria suporte 
aos negros nas lutas pela liberdade, religiosidade presente no 
conteúdo das músicas recitadas. Combinando sua fé com a 
esperança, os cativos compuserem canções rítmicas e alegres que 
os preparariam para a liberdade.

O Senhor não libertou Daniel?

Libertou Daniel, libertou Daniel?

O Senhor não libertou Daniel?
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Então porque não [libertar] todos os homens?

Ele livrou Daniel da cova dos leões,

Jonas da barriga da baleia,

E os jovens hebreus da fornalha ardente,

Então porque não [livrar] todos os homens?

(JONES, 2005, p. 03)

Tem-se a impressão que os escravos assumiam que seriam 
libertados, tal como o foram os hebreus e as personagens bíblicas 
Daniel e Jonas. As narrativas do Antigo Testamento cristão 
auferiam um significado simbólico especial, aquando da história 
do povo hebreu tornar-se sua própria história. Tais passagens 
religiosas atuavam como as principais fontes inspiradoras para a 
composição dos spirituals, as quais possuíam significados muito 
conectados às suas lutas em comunidade (JONES, 2005). Tal 
aspecto torna-se constituinte para uma distinção das músicas 
criadas pelos escravos negros nas colônias inglesas e das canções 
dos escravos indígenas nas colônias espanholas – especialmente 
no que se refere aos povos uitotos. Enquanto os africanos se 
apropriaram e ressignificaram a religião cristã do colonizador, 
empregando-a em prol da luta libertária, os indígenas cantavam 
suas músicas tradicionais no intuito de preservar sua cultura, 
língua, religião e conhecimentos, sob a implícita tentativa de 
contestar e resistir às imposições homogeneizantes da Coroa 
espanhola. Apesar dessas distinções, as músicas desempenhavam 
o papel de ferramentas de resistência frente o sistema cultural e 
político colonial.

Os cantos religiosos dos escravos negros estavam imbuídos 
de um latente e simbólico elemento de protesto, o qual 
frequentemente se manifestava de forma explícita, produzindo um 
conjunto de músicas que transcendiam a esperança e o conforto 
espiritual e motivavam a ação ativa na mudança e protesto social 
(JONES, 2005). Vemos, portanto, que os spirituals acabaram sendo 
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dotados de duplos sentidos e significados latentes, especialmente 
aqueles que usufruíam de personagens bíblicas. Muitas das 
músicas recitadas serviam como códigos secretos para os planos 
de escape, revoltas e protestos. Tal aspecto estava intrínseco ao 
famoso spiritual “Go Down’, Moses”:

Quando Israel estava na terra de Egito,

Deixe meu povo ir;

Oprimido com tanta força que não conseguiam ficar de pé,

Deixe meu povo ir.

‘Assim falou o Senhor,’ disse o corajoso Moisés,

Deixe meu povo ir;

Se não, Eu irei ferir de morte seu primogênito,

Deixe meu povo ir.

Vá, Moisés,

Desça a terra do Egito.

Diga ao velho Faraó,

Deixe meu povo ir!

Fuja furtivamente, fuja furtivamente, fuja furtivamente pra Jesus!

Fuja furtivamente, fuja furtivamente para o lar 

Não tenho tempo pra ficar aqui!

Meu Senhor me chama,

Ele me chama através do trovão;

A trombeta soa dentro da minha alma,

Não tenho tempo pra ficar aqui!

(JONES, 2005, p. 05-06)
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Muitos insurretos usaram “Go Down’, Moses” como um 
sinal para chamar os fugitivos para a liberdade. A maioria das 
músicas recitadas pelos escravos nas colônias inglesas somente 
seriam catalogadas no oitocentos, posteriormente à emancipação 
estadunidense e na conjuntura da abolição escravagista. Ainda 
que seja impossível datar a composição dessas canções, não há 
questionamento de que os spirituals eram amiúde empregues na 
comunicação secreta entre os escravos negros (JONES, 2005). 
Algumas músicas, inclusive, acabavam por servir como mapas para 
as rotas de fuga, tal como o conhecido spiritual “Follow the Drinking 
Gourd”, responsável por conduzir os cativos fugitivos em direção ao 
Big Dipper, nome conferido à constelação da Ursa Maior:

Siga a cabaça!

Siga a cabaça,

Pois o velho homem está sempre esperando para carregar-te a liberdade,

Se você seguir a cabaça.

Quando o sol voltar e as primeiras codornas chamarem,

Siga a cabaça,

Pois o velho homem está sempre esperando para carregar-te a liberdade,

Se você seguir a cabaça.

(JONES, 2005, p. 07)

A luta ativa instigada pelos spirituals não era compartilhada 
pelas canções dos povos uitotos, muito mais vinculadas ao 
aspecto da conservação de uma cultura americana tradicional 
e secular. As músicas dos negros africanos não possuíram 
um papel circunscrito às lutas pela liberdade política dos 
escravos, mas transcenderam a emancipação e influenciaram a 
formação da música gospel e do próprio blues – abrangendo as 
reivindicações pela melhoria da qualidade de vida dos negros 
norte-americanos (CASTELLINI, 2013). Embora não possamos 
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datar com precisão a origem dos spirituals, sabemos a extensão 
de seu papel político e cultural na história da resistência dos 
negros no continente americano. 

Considerações finais
No transcurso deste trabalho, visamos traçar a importância 

das músicas na contestação ao domínio europeu sobre um outro 
“passível” à escravidão – fosse mediante habitantes nativos 
americanos ou etnias africanas submetidas a uma permuta humana 
transcontinental. A história dos escravos indígenas e africanos não 
se circunscreve unicamente às implicâncias econômicas e políticas 
da instituição escravocrata, mas precisa abordar a análise das ideias 
de inferioridade que legitimaram a escravidão e foram incorporadas 
pelos indígenas e africanos escravizados. À parte dessa temática 
fundante dos estudos decoloniais, faz-se necessário rechaçar a 
imagem de escravos passivos à dominação europeia, colocando-os 
enquanto seres resistentes aos processos de exploração física e moral. 
Embora seja anacrônico aborda-los como indivíduos plenamente 
conscientes de sua condição sob uma luta de classes, fato é que 
os indígenas nativos e os negros africanos desempenharam uma 
contestação ativa à escravidão, manifesta explicitamente nos meios 
institucionais ou como um elemento implícito à dominação. Nesse 
trabalho, buscamos ressaltar o papel das músicas como ferramenta 
de resistência escrava indígena e africana diante da dominação 
cultural e política das metrópoles europeias, abordando-as enquanto 
aspectos da infrapolítica e como táticas contestatórias. 
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Jesuítas no Espírito Santo:
análise na Devassa da Reforma Religiosa, século XVIII

Gracineide Maria de Souza1 

“Somos a memória que temos e a responsabilidade 
que assumimos. Sem memória não existimos, sem 

responsabilidade talvez não mereçamos existir.” 

José Saramago2

O presente artigo tem como finalidade divulgar a análise 
realizada em algumas questões oriundas dos depoimentos realizados 
pelas testemunhas no processo de inquirição ocorrido na Devassa 
da Reforma da Religião da Companhia de Jesus nesta Comarca do 
Espírito Santo. A supramencionada Devassa refere-se ao documento 
composto com informações que diz respeito as atividades exercidas 
pelos religiosos inacianos enquanto estiveram na Capitania do 
Espírito Santo, cujo manuscrito original encontra-se depositado no 
Arquivo Histórico Ultramarino em Lisboa, de acordo com Dr. Luiz 
Cláudio Moisés Ribeiro (2018, p. 7). 

A principal meta da Devassa, foi a de levantar as obrigações 
e comportamentos dos Jesuítas durante o período em que fizeram 
parte do processo de povoamento e ocupação na colônia portuguesa 
em solos capixabas. Época que atuaram com a função de levar a fé 
católica “catequização/dominação” e a educação “cultura europeia” 

1  Mestre em História (UFES), arquivista, doutoranda do Laboratório de História 
Regional do Espírito Santo e Conexões Atlânticas (LACES) do Programa de Pós-
graduação em História da UFES (PPGHIS-UFES); Professora Substituta no Instituto 
Federal do Espírito Santo – IFES em Cariacica. E-mail: gneidemaria@gmail.com.

2  Frases de José de Sousa Saramago, escritor, argumentista, teatrólogo, ensaísta, 
jornalista, dramaturgo, contista, romancista e poeta português. Foi galardoador com o 
Nobel de Literatura de 1998.
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aos nativos. Conforme Ribeiro (2018, p. 7), o relatório da Devassa 
apresenta o “longo processo de investigação com a inquirição de 
testemunhas acerca da atuação dos Jesuítas no Brasil e em outros 
domínios do Império Português após a Companhia de Jesus ter sido 
declarada expulsa do Brasil”. Ainda segundo Ribeiro (2018, fl.1), e 
de acordo com informações encontradas nos documentos oriundos 
da transcrição paleográfica do manuscrito, a Devassa da reforma da 
religião da Companhia de Jesus nesta Comarca do Espírito Santo, 
foi uma atuação da Comissão Apostólica, ocorrida em 28 de maio 
de 1761, na Vila de Nossa Senhora da Vitória, Comarca do Espírito 
Santo. 

A fim de dar expediente ao sistema de investigação, foi 
constituída uma delegação encarregada por perscrutar os materiais 
junto ao público selecionado para responder o interrogatório 
imposto pela Metrópole. Para coordenar os trabalhos, foi nomeado e 
constituído Comissário Subdelegado, da mesma religião da Comarca 
do Espírito Santo do Bispado do Rio de Janeiro, para concatenar 
os trabalhos durante a inquirição, o Reverendo Doutor Antônio 
Estevez Ribeiro, apostólico da Religião da Companhia de Jesus na 
Comarca do Espírito Santo. Para secretário, foi nomeado o Padre 
José de Barros Xavier, bacharel, formado nos Sagrados Cânones pela 
Universidade de Coimbra, no qual, teve que fazer o juramento de 
lealdade para tal tarefa, onde ele assumiu o compromisso de anotar 
todas as informações apresentadas pelos depoentes, garantiu não 
deixar nada fora do documento investigatório da Devassa.

Em concordância com o que foi indicado nos documentos 
manuscritos com a transcrição paleográfica apresentada na 
Devassa, o inquérito foi processado a partir de oito questões, e 
as mesmas encaminhadas ao público escolhido para participar da 
pesquisa. As perguntas são compostas por indagações a respeito dos 
serviços prestados pelos inacianos, procuradores estabelecidos pela 
Companhia de Jesus na Comarca do Espírito Santo. Esse documento 
foi transcrito e disponibilizado por Ribeiro (2018, fl.2v.a fl.4v.), em 
conformidade com as descrições, de acordo com a íntegra do texto 
da Devassa, conforme tabela abaixo: 
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TABELA 1: Questionário da Devassa

Primeira

Se sabem, ou ouvirão dizer que os Religiosos da Companhia de Jezus 
neste Bispado tem faltado a observância regular dos seus status, e 
inteiro cumprimento dos Seus votos, tanto nos seus Conventos, 

Collegios e Cazas de residência, como fora deles.

Segunda

emquanto ao voto de pobreza, se são comerciantes, fazendo 
negociaçoens publicas, ou particulares: se compravão por menos para 

venderem por mais e se fazião conduzir fazendas, ou outro algum 
gênero de huã para outra parte por interesses, lucros ou câmbios, 

contratando por si, ou por diversas pessoas, ainda pelos seus mesmos 
escravos, fazendo fabricas, manufacturas, ou artefactos por intuito 

meramente de negócio.

Terceira

Se vexavão aos povos, especialmente aos seus vizinhos, com demandas 
injustas, para lhes tirarem as terras, que lhes não pertencião; e se 

para terem Sentenças á Seu favor nisto, ou em outra qualquer couza 
procuravão, e induzião testemunhas falsas, ou se com dinheiro, e 

dadivas movião aos Officiaes de justiça, e outras quaisquer pessoas, 
que para isso concorressem, conseguindo com falsidades o que lhes-

não era devido por justiça; ou se para este fim das duas conveniências 
particulares e injustas uzavão de papeis falsos, como escripturas, ou 

outros quaisquer documentos falsificados.

Quarta

Enquanto ao voto de obidiencia, se ensinavão ou praticavão 
ritos, doutrinas falsas ou opinioens errôneas contra os Decretos 

Canonicos, Concilios Geraes, Bullas Pontificias e contras as Leys de 
Sua Magestade Fidelissima, opondo-se com qualquer pretexto à sua 
inviolável observância, ou persuadindo, movendo, e aconselhando 
a alguã pessoas, para que não cumprisse com a devida, e necessária 

obediência.

Quinta

Se erão arrogantes, querendo que todos lhes fossem subordinados, 
ainda contra o que entendião; tendo por inimigos da Companhia a 
todos aquelles, que não condescendião com a suas vontades, e que 
não lhes obedecião; e se a estes por vingança procuravão fazer lhes 
o mal, que podião, pertencendo os taes Padres com o seu poder, e 
malevolência ser de todos temidos, e obedecidos, compelindo-os 

por estes meyos injustos à falta da observância das Leys Divinas, e 
humanas, e só a cumprirem indefectivelmente os preceitos das suas 

vontades, e os meyos dos seus interesses.

Sexta

Sobre o voto de castidade: Se vivem ou viverão castamente nas 
cidades, Villas, Fazendas e Aldeas, que administravão, se tinhão ou 
tiverão tratos menos lícitos, e continuados com pessoas, que podião 

causar algum perigo próximo de pecado; e se nas conversaçoens, 
e trato comum erão honestos, ou se fallavão, e aconselhavão alguã 

couza, que causasse escândalo nesta matéria de castidade.
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Sétima

Se nas suas Aldeas, em que servião de Parochos áos Indios, que 
administravão, cumprião inteiramente as suas obrigações, não só 
vivendo com observância regular dos votos, que professavão, más 

também no que lhes pertencia pelo officio de Pastores, ensinando os 
rudimentos da Nossa Santa Fé Catholica, pregando-lhes as verdades 
Evangelicas, e preceitos da Igreja, persuadindo-os, e movendo-os à 

sua indefectível observância, administrando-lhes os Sacramentos, e os 
demais pasto espiritual sem negligencia, e omissão.

Oitava

Se tratavão aos Indios com charidade, sem lhes perturbar, ou impedir 
o uso das suas liberdades, prohibindo-lhes a comunicação com as 
pessoas brancas, e que estas fossem padrinhos de seus filhos; e se 
fora do necessário para a côngrua sustenção dos Padres, que lhes-
administravão  as Aldéas, os compelião com castigos a trabalhar, 

usurpando-lhes os lucros dos seus trabalhos, e rendimento das 
suas propriedades, e se com efeito, os castigavão com crueldade, 

prendendo-os, e degradando-os de huã paternal correção. Se tãobem 
exercitarão com eles jurisdição, não só política, e moral, mas também 

civil, e criminal, sendo seus Legisladores, e Juízes, decindindo as 
suas controvérsias, e contratctos, punindo-lhes os seus delitos sem 

intervenção de justiça alguã eclesiástica, ou Secular.

Fonte: Manuscritos da Devassa apresentado por Ribeiro (2018, fl.2v. a fl.4v.).

Estas foram as inquirições presentes nos manuscritos da 
Devassa da Reforma da Religião da Companhia de Jesus nesta 
Comarca do Espírito Santo. Estes questionamentos foram 
respondidos por sessenta e três pessoas, sendo elas, homens brancos 
comuns e naturais da região, índios, negros e alguns religiosos 
também foram encontrados no relatório de testemunhas, porém 
em menor proporção. Segundo Cunha e Ribeiro (2018, p. 35), a 
Devassa “é um documento imprescindível e de rara importância 
para quantos desejarem aprofundar-se na história jesuítica e em 
história regional do Espírito Santo no período de governança da 
capitania por Portugal”. 

A contar desses relatos, notou-se que o uso da devassa 
foi um instrumento muito utilizado no período colonial, visto 
que várias foram as devassas instauradas no Brasil Colônia, 
com objetivo de julgar os processos considerados imprecisos 
da época, segundo o que foi observado na obra apresentada por 
José Teixeira de Oliveira (2008). Em 1656, foram encontradas 
informações reincidentes a respeito da Devassa contra Simeão 
de Carvalho, onde, continha “ordem para que fosse remetida à 
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sede do governo colonial uma cópia de papéis, por via terrestre” 
(OLIVEIRA, 2008, p. 155). 

Outras informações a respeito de devassas na província 
capixaba foram identificadas em “Consulta do Cons Ult e relatório 
do Dr. Pedro Alves Seco de Macedo, sobre a devassa de residência 
que tirara do ouvidor geral do Rio de Janeiro, e do Capitão do 
ES Antônio Mendes de Figueiredo (OLIVEIRA, 2008, p. 167)”. 
Outro ponto que corrobora com a prática de devassar os processos 
considerados ilegais, foi encontrado na carta régia emitida em 1744, 
na qual ordenou inferir devassa e ela resultou na “deportação dos 
índios Manuel Lobato e Joao Lopes para a colônia do Sacramento 
e a ‘exterminação para longe da aldeia’ dos mesmos culpados” 
(OLIVEIRA, 2008, p. 214).

Dessa forma, entende-se que a utilização desse recurso como 
forma de averiguar a índole de alguém, revelou ser uma dinâmica 
bem comum no período colonial, sendo um dos meios empregados 
para levantar os atos ilícitos cometidos pela sociedade colonial 
portuguesa, principalmente, aqueles que ocupavam algum cargo 
político e/ou de outro segmento. Em concordância com o que 
pode ser evidenciado na devassa proferida contra Joaquim José 
Coutinho Mascarenhas, sendo ele ocupante de cargo de confiança 
do governo, visto que trabalhava na ouvidoria da capitania capixaba 
(OLIVEIRA, 2008).

Inúmeras foram as devassas expostas por Oliveira, contudo, 
não é objetivo desse artigo informá-las em suas plenitudes, 
unicamente expor como era comum utilizar as devassas em situações 
dúbias. Tratava-se de um expediente regular para desvendar os 
fatos ocorridos. Entretanto, temos que ser cautelosos ao analisar as 
conjunturas, e não precipitar nas conclusões, uma vez que, é possível 
que o processo de devassar determinado assunto e/ou indivíduo pode 
ser manipulado conforme a conveniência política do momento. 
Dessa forma, não é apropriado assegurar as informações como 
verdade absoluta, e sim apenas como relatos de um documento. 
Segundo com o que foi notado nas perguntas e respostas da 
devassa contra os Jesuítas, algumas apresentaram nas perguntas 



Anais do XIII Encontro Regional de História - ANPUH-ES

348

certa indução as respostas, logo, ficam os questionamentos: As 
perguntas foram induzidas de acordo com o resultado esperado? 
Os respondentes foram manipulados nas respostas? Dessa maneira, 
cabe a nós apresentar apenas o que consta nos documentos. 

Alguns aspectos dessa devassa merecem atenção mais acurada. 
Entre todos os depoentes, nenhum apresentou opinião favorável 
aos jesuítas, o que denota a imensa antipatia pelos inacianos entre 
os que foram escolhidos. E mais, que o preparo do interrogatório 
era muito apropriado ao tipo de queixas que as testemunhas tinham 
a fazer dos padres, além de revelar uma intenção muito definida 
pela da Igreja de Portugal de produzir um desfecho desfavorável 
à Cia de Jesus por intermédio da Devassa (RIBEIRO, 2018, p. 12). 

De acordo com o documento, percebe em algumas respostas, 
a frequência de falas como: “por ter ouvido falar”, “é notório...”, isto 
é, termo previamente formado a contar do senso comum, revelando 
assim, o uso da memória coletiva construída no decorrer do tempo, 
a partir de informações de que o fato aconteceu e se configurou 
na prática, em decorrência das perguntas demonstrarem possível 
indução às respostas desejadas. A utilização da memória como 
meio de construir a história tornou-se um dos cabedais bastante 
utilizados pelos historiadores, uma vez que a partir da memória 
preservada pela história, contribui como um dos mais eficientes 
métodos utilizados na formação da historiografia da humanidade. 
A partir dessa perspectiva, Alistar Thompson; Michel Frisch e Paula 
Hamilton, informam que,

Fonte de alternativas e resistências vernaculares ao poder 
estabelecido e como objeto de manipulação ideológica hegemônica 
por parte das estruturas dos poderes culturais e políticos, os 
historiadores fizeram muito mais do que simplesmente incorporar 
a memória à sua coleção de ferramentas, fontes, métodos e 
abordagens. A própria memória coletiva vem se convertendo 
cada vez mais em objeto de estudo: ela tem sido entendida, em 
todas as suas formas e dimensões, como uma dimensão da história, 
com uma história própria que pode ser estudada e explorada. 
(THOMPSON; FRISCH;HAMILTON, 2005, p. 77)

Jacques Le Goff, discorre sobre a forma em que a memória 
irrompe nas ciências humanas, e faz uso “mais da memória coletiva 
que das memórias individuais”. Dessa maneira, de acordo com Le 
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Goff (1990, p. 423) a memória é usada como recurso para manter 
certas investigações, e “remete-nos em primeiro lugar a um conjunto 
de funções psíquicas, graças às quais o homem pode atualizar 
impressões ou informações passadas, ou que ele representa como 
passadas”. A contar desse entendimento, a pesquisa da memória, 
assimila “a psicologia, a psicofisiologia, a neurofisiologia, a biologia” 
(LE GOFF, 1990, p. 423). Por esse ângulo, é comum os historiadores 
apropriar-se da memória construída, coletiva ou individual, com o 
propósito de legitimar a escrita da história utilizando-se o recurso 
da memória. 

Houve algumas testemunhas ao relatarem os fatos, disseram 
que: “falava por ver e presenciar”, essa fala sugere-nos tratar de 
depoentes que conviveram com os Padres Jesuítas, e puderam 
testemunhar de forma mais precisa, uma vez que eles revelam em 
suas falas o conhecimento empírico, conforme informações descritas 
na devassa, situação que converge com a memória sustentada no 
coletivo. É habitual deparar com acontecimentos atuais originários 
da memória estabelecida a partir do coletivo, o que na prática, nada 
mais é do que o senso comum. De acordo com Halbwachs citado 
por Veridiana Domingos Cordeiro, 

recordações dos eventos e das experiências que dizem respeito 
a um grande número de membros e que resultam seja de sua 
própria vida, seja da relação com os grupos mais próximos, aqueles 
que tiveram contato mais frequentemente com ele. Aquelas 
recordações que dizem respeito a um pequeno número e as vezes a 
um único membro do grupo, embora estejam compreendidos em 
sua memória, uma vez que pelo menos em parte eles são produtos 
gerados dentro de seus limites, passam para um segundo plano 
(HALBWACHS, 1997 [1950], p. 51 apud CORDEIRO, 2015, p.84).

Isto posto, busca-se identificar neste artigo, com o diagnóstico 
respostas coletadas pelos depoentes e contrastá-las com trabalhos 
criados no mesmo período. Para a pesquisa, optou-se pela técnica da 
análise qualitativa e quantitativa, uma vez que está ligada ao método 
mais próximo da análise proposta. Segundo, Mirian Goldenberg 
(1997), a pesquisa qualitativa, 

não se preocupa com representatividade numérica, mas, sim, 
com o aprofundamento da compreensão de um grupo social, de 
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uma organização, etc. Os pesquisadores que adotam a abordagem 
qualitativa opõem-se ao pressuposto que defende um modelo 
único de pesquisa para todas as ciências, já que as ciências sociais 
têm sua especificidade, o que pressupõe uma metodologia própria. 
Assim, os pesquisadores qualitativos recusam o modelo positivista 
aplicado ao estudo da vida social, uma vez que o pesquisador não 
pode fazer julgamentos nem permitir que seus preconceitos e 
crenças contaminem a pesquisa (GOLDENBERG, 1997, p. 34).

Tem como intenção principal do trabalho, entender a 
percepção da comunidade indígena junto aos Padres Jesuítas 
enquanto estiveram em solos capixabas. Com isso, o trabalho 
primou por realizar análise em apenas quatro perguntas das oito 
que compõem o documento da Devassa. A escolha das perguntas 
a serem estudadas foi de acordo com o assunto explorado em cada 
uma, segundo os quais despertaram mais interesse para a proposta 
do estudo, que foi o de conhecer o perfil dos participantes, que 
contribuíram com os esclarecimentos inquiridos pela Devassa, bem 
como relatos da integridade dos Jesuítas.

A primeira pergunta estudada, foi a segunda do documento – 
a devassa -, nessa pergunta buscou conhecer se os Jesuítas utilizaram 
de alguma prática no sentido de obter lucros enquanto estiveram 
à frente da administração na capitania capixaba. Assim, procurou 
saber se eles mantinham algum comércio com fins lucrativos e 
se eram beneficiados com esses lucros. A segunda analisada foi 
a questão de número quatro (4), nela buscou saber se os Jesuítas 
foram corretos no quesito das práticas religiosas, se eles ensinavam 
a doutrina da Igreja Católica Apostólica Romana, e se praticavam 
conforme a lei da Igreja. Se eram praticantes, obedientes às 
doutrinas e se demonstravam algum ato de caridade para com seus 
súditos – índios. De posse nas respostas das questões, foi possível 
entender como as práticas religiosas da Europa foram impostas aos 
nativos americanos.

Outra pergunta contemplada na pesquisa foi a de número 
seis (6), ela abordou o tema a respeito da sexualidade e abstinência 
dos Padres Jesuítas. Nela foi perguntado se os padres cumpriram 
o voto de castidade nas aldeias e fazenda, se eles respeitaram o 
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voto feito ao ingressar para o grupo religioso da Igreja Católica 
Apostólica Romana. Acredita-se que devido o teor do assunto ser 
bem polêmico e corriqueiro, passivo de fofoca, foi uma questão que 
teve quase 100% de adesão dos respondentes. Por fim, estudamos os 
assuntos tratados na questão de número oito (8), esta sim, alcançou 
100% de aceitação, sessenta e três (63) dos que responderam às 
perguntas da Devassa tinham alguma coisa a falar. A pergunta foi se 
os Jesuítas tratavam os índios com dignidade, e se eram respeitados 
e tinham liberdade de expressão junto à comunidade que viviam. 
Foi uma pergunta que trouxe informações mais precisas a respeito 
dos nativos, e ajudou com a compreensão de forma coletiva do 
dia a dia dos nativos em período de aculturação e trabalhado dos 
religiosos na colônia.

Análise da Devassa
Estudar a Devassa da Reforma da Religião da Companhia 

de Jesus nesta Comarca do Espírito Santo, a partir da transcrição 
paleográfica do manuscrito de 1761, disponibilizada pelo Arquivo 
Histórico Ultramarino de Lisboa (RIBEIRO, 2018, p. 7), instituição 
encarregada pela conservação e guarda do documento, foi um 
trabalho prazeroso. O documento, permitiu trazer a luz informações 
jamais conhecidas anterior ao documento em epígrafe. A devassa 
presenteou a comunidade acadêmica com fontes riquíssima para 
a pesquisa no que diz respeito a historiografia do Espírito Santo. 
Ela oferece esclarecimentos acerca da Companhia de Jesus, e a 
concepção dos moradores no que diz respeito a estada dos Padres 
Jesuítas posteriormente ao período em que foram depostos dos 
serviços prestados na Capitania do Espírito Santo.

Como suporte para análise, foi criada uma planilha no excel 
com todas as informações consideradas pertinentes a pesquisa, 
essa planilha possibilitou apresentar resultados quantitativos e 
qualitativos. Para conhecer o perfil dos depoentes, incialmente 
foram inseridas informações a respeito da idade, local de residência, 
etnia e atividade funcional. Diante do resultado colhido a contar 
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do número de sessenta e três (63) pessoas, notou-se que não 
houve nenhuma mulher, fato já esperado, e pode ser explicado 
pela posição subalterna ocupada pelo sexo feminino na sociedade 
colonial portuguesa, principalmente quando se refere a população 
indígena, negra e mestiça. Outra explicação pode ter sido pelo fato 
do assunto examinado na Devassa, ao abordar as condutas ilícitas 
praticadas pelos padres, inclusive a sexualidade, o que poderia 
trazer desconforto das discretas senhoras da elite. Chamou atenção 
também o perfil encontrado do público geral, onde pode ser notado 
mais de 70% dos respondentes composto por homens brancos e 
livres. 

Destarte, diante das informações obtidas na planilha, no total 
das testemunhas, foram identificados vinte e sete (27) representados 
por homens brancos e comuns; dezoito (18),  qualificados como 
ocupantes de cargo público, dentre esses foram inseridos aqueles 
denominados por  Capitão Mor, Juiz, Assistente, Tenente e 
Vereador – perfil possivelmente  pertencia a elite branca; cinco (5), 
Padres e/ou Reverendos de outras ordenações religiosa; apenas dois 
(2), Escravos e Forros; e onze (11), Índios, no meio desses, a maioria 
ocupava algum cargo público.

A partir dos números encontrados, conforme já informado, 
o resultado não surpreendeu, haja vista que dos respondentes 
que compuseram o número das testemunhas, a maioria foi de 
homens brancos, supostamente descendente de europeus e 
provavelmente os denominados com cargo público, perfazendo 
o total de quarenta e cinco (45) pessoas, o equivalente a 71.43% 
dos investigados. O resultado com os considerados “negros” 
foi encontrado apenas dois (2) da amostragem, ou seja, 3,17% 
do total geral daqueles escolhidos para responder a devassa. 
A equivalência dos Padres e Reverendos, apenas cinco (5) 
prestaram depoimento, isto é, o equivalente a 7,93% dos que que 
prestaram depoimentos pertenciam ao grupo dos religiosos, o 
que faz sentido pelo fato da devassa ter o objetivo de levantar a 
conduta dos religiosos, o que poderia constranger a classe. Isto 
porque diante das respostas, notou-se que foram unânimes no 
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propósito de difamar a imagem dos Padres Jesuítas enquanto 
estivem na capitania capixaba.  

Outro grupo encontrado dentre os que responderam as 
perguntas foram eles, os índios. Tendo em vista que as perguntas 
foram direcionadas exatamente as atitudes dos religiosos para com os 
índios, sendo eles grupo envolvido diretamente na Devassa, esperava 
um quantitativo mais representativo dentre os respondentes. 
Somente onze (11), dos que apresentaram o depoimento, eram 
índios, ou seja, 17, 47%. Desse grupo, muitos dos que responderam o 
questionário, relataram que vivenciaram os fatos. Vale salientar que 
as informações apresentadas por eles estão ricas em detalhes, visto 
que os mesmos relataram vivenciar a situação com os padres no 
dia a dia. Importante também ressaltar, que a Aldeia de Ereritiba/
Benevente foi a com o maior número dos entrevistados.

Outro ponto explorado a partir da utilização da planilha, foi 
a quantidade de respostas atingida em cada pergunta, ressaltando 
que na devassa tiveram oito (8) perguntas, e nem todas foram 
respondidas. Apesar do projeto de pesquisa contemplar apenas 
quatro (4) questões, a planilha contemplou as oito (8) com os 
respectivos números de respostas de cada uma. 

Na questão nº 01, apenas duas pessoas apresentaram 
respostas, os demais – sessenta e um (61) – disseram “não ter nada 
a dizer sobre o assunto”. Na questão de nº 02, teve ótima aceitação 
pelas pessoas que responderam, sessenta e um (61) do público que 
participou da devassa, apresentaram alguma informação, umas mais 
detalhadas, outras mais suscintas, mas no geral, a maioria teve algo 
a dizer, somente dois (2), não disseram nada a respeito do que foi 
perguntado. Notar que esta questão será melhor detalhada adiante. 
Na questão de nº 03, do total de 63, dezessete (17) não tinha nada a 
dizer e quarenta e seis (46) demonstraram ter algum conhecimento a 
respeito do assunto. A pergunta de nº 04, não teve a mesma aceitação 
da anterior, apenas seis (6) pessoas responderam ao questionário, 
tiveram cinquenta e sete (57) que não disseram nada a respeito, 
também será analisada adiante. A pergunta de nº 05, do total dos 
investigados, sessenta e um (61) apresentaram algum conhecimento 
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a respeito do conteúdo, apenas dois (2) disseram “não ter nada a 
dizer” sobre o que foi questionado. A pergunta de nº 06, também 
teve alta adesão por parte dos depoentes, dos selecionados para 
responder o questionário, cinquenta (50) deles tinha algo a dizer a 
respeito do que fora perguntado, apenas treze (13) não sabiam nada 
sobre o assunto ou não quiseram falar, outra que foi analisada. A 
inquirição realizada na pergunta de nº 07, não teve boa participação 
nas respostas, apenas vinte e um (21), 33% aproximadamente dos 
que responderam ao questionário disseram alguma coisa, os demais 
mantiveram o discurso, “não tenho nada a dizer”.  Para finalizar 
esses relatos, vem a questão nº 08, esta sim, obteve 100% de respostas, 
todos os entrevistados tinham conhecimento a respeito do assunto 
abordado e será analisada adiante.

Resultado da Análise das Questões
A questão de nº 02, foi a primeira analisada, nela procurou 

saber a respeito do voto de pobreza dos padres, onde foi perguntado 
se alguém sabia ou por acaso ouviu dizer se algum dos padres 
manteve qualquer tipo de prática comercial nas fazendas e aldeias, 
isto é, se eles eram comerciantes e/ou negociantes, se compravam 
ou vendiam com valores maiores, ou se mantinham algum tipo de 
fábricas e manufaturas com produção própria, ou qualquer outro 
tipo de negócio com a finalidade de obter lucros para uso próprio.

Sessenta (60) dos entrevistados tiveram algo a falar sobre 
o assunto, contudo as repostas eram bem parecidas, quase todos 
disseram basicamente a mesma coisa, alguns apresentaram mais 
detalhes, outros mais concisos, mas no geral o conteúdo era o 
mesmo, os padres mantiveram sim, comércio com lucro próprio 
enquanto estiveram na administração da Capitania do Espírito 
Santo. Dentre as respostas elucidadas, foram encontrados que 
os Padres possuíam comércio em vários locais da colônia, como 
nos trapiches, enfermaria dentro de colégio, dentre outros locais. 
Os produtos mais comercializados pelos Padres eram o feijão, 
arroz, mandioca, açúcar, melado, peixes, chumbo, pólvora, 
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frutas, tabuados, canoas, tecido de algodão, entre outros. Quanto 
ao questionamento sobre o lucro, a contar das respostas, os 
comentários foram que, era comum os Padres comprarem por 
valores mais baixos e venderem por valores mais altos, a exemplo 
dessa dinâmica, pode-se citar os tecidos de algodão comprados 
para vestimentas da comunidade local, porém eram vendidos em 
outras regiões, nem tarifas alfandegárias eles pagavam, ou seja, 
os padres mantiveram sim, comércio com finalidade de lucros 
próprios. 

sabe pelo ouvir dizer geralmente nesta Villa que os Padres da 
Companhia deste Collegio por interpostas pessoas compravão 
pano de algodão, e embarcavão na sua fragatta, sem pagarem 
socidios áos contratadores, o que sabe pelo ouvir dos contratadores 
queixarem se disso, e o mandavão para outras partes para o 
venderem por mayor preço, do que tinhão comprado (RIBEIRO, 
2018, [fl.19]).

Um dos pontos que chamou a atenção nessa análise foi 
que,  para responder a Devassa, foram escolhidas pessoas de vários 
localidade da Comarca Capixaba, como o Colégio São Tiago na 
Capital da Capitania, Aldeia de Reis Magos, Araçatiba, Morubeca, 
Ereritiba, Divino Espírito Santo, mesmo assim, as respostas 
apresentadas eram bem parecidas, o que permitiu-nos concluir 
que,  em todos os locais aonde os Jesuítas estiveram instalados no 
Espírito Santo houve a prática de negociações comerciais com fins 
lucrativos, caindo por terra o voto de pobreza feito à Instituição 
Religiosa. 

A segunda questão analisada foi a pergunta quatro (4) da 
Devassa, essa teve como finalidade conhecer a conduta dos Padres 
Jesuítas no que dizia respeito as práticas religiosas enquanto 
estiveram no comando das aldeias indígenas na Capitania do 
Espírito Santo. Para tanto, foi perguntado se eles perpetravam 
reverência aos Cânones da Igreja Católica Apostólica Romana, 
se o que eles praticavam e instruíam condiziam com a lei e 
diretrizes da Igreja. Acredita-se que devido a especificidade da 
pergunta dificultando a interpretação foi o motivo que levou o 
baixo número de respostas, somente seis (6) pessoas externaram 
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conhecimento acerca do assunto. Possivelmente a temática não 
era muito divulgada entre as comunidades locais e padres, uma 
vez que a arguição é voltada a conduta religiosa junto a sociedade, 
referindo-se aos ensinamentos religiosos e a obediência das leis 
eclesiásticas. 

A terceira questão examinada foi a de nº 06, (seis), contrária 
a anterior, essa teve alto índice de pessoas conhecedoras do assunto, 
cinquenta (50) dispuseram em apresentar algo da inquirição. 
Acredita-se que o número elevado nas respostas deveu ao tema 
tratado, visto que esta buscou conhecer a respeito da sexualidade 
e castidade dos Inacianos em solo capixaba. Foi perguntado se os 
padres viveram castamente nas Cidades, Vilas, Fazendas e Aldeias, 
se eles tiveram tratos ilícitos que podiam causar algum perigo de 
pecado, se eram honestos ou se tinha alguma coisa que pudesse 
causar escândalos na matéria de castidade. Julga-se pelo fato de 
ser um assunto habitual – fofocas – no meio da sociedade, foi o 
que contribuiu com as várias respostas conquistadas. Conforme 
acima já mencionado, a maioria das repostas são muito parecidas, 
quase todas mencionaram que os padres tiveram relacionamento 
com várias pessoas casadas e/ou solteiras, a depravação deles era 
notada tanto dentro como fora das Aldeias. Nos casos de padres 
com mulheres casadas, os maridos nada podiam fazer, caso tentasse 
impedir, eram castigados. Ou seja, vários foram os relatos de 
envolvimento dos padres com vidas totalmente adversa ao pregado 
pela igreja,

o Padre Manoel de Magalhaes, viveu escandalosamente amancebado 
com a Mulata Engracia (solteira) (...) o Padre Matheus Teixeira 
tivera com a escrava Ana uma filha chamada Maria (...) o Padre 
Júlio de França viveu com a índia Paulina e Paschoa de quem teve 
uma filha, e disse que esse Padre castigava os pais que proibiam ele 
de relacionar com as filhas (RIBEIRO, 2018, fl.19 e fl.64).

Em síntese, notou-se que era comum a prática de 
relacionamento abusivo (maioria) ou consentido de alguns padres 
com mulheres índias, negras e mestiças, sendo elas solteiras e/ou 
casadas. O abuso do poder a fim de conseguir satisfazer os desejos 
libidinosos dos padres foi comum na época. Houve relatos de padres 



Patricia M. S. Merlo, Pedro E. Fagundes, Ariel C. Batista, Fernando S. C. V. Junior, Livia 
M. Scheiner & Maria A. R. Soares (organizadores).

357

que usavam os próprios aposentos para prática sexual, ou aqueles 
que desrespeitavam as mulheres em público, ou ainda, muitas eram 
obrigadas a sucumbir aos desejos deles. Fatos que descortinam a 
imagem que a maioria da sociedade fazia dos Padres Jesuítas, ainda 
frequente nas instituições religiosas.

Lamentavelmente essa cultura perdura até os dias de 
hoje, conforme pode ser observado diante do negacionismo da 
violência, inclusive pelas próprias mulheres por medo, vergonha, 
religiosidade ou conformismo, preferem negar a existência dessas 
práticas pelos companheiros, amigos ou chefes. Maria Beatriz 
Nader disse que a violência contra as mulheres não é apenas física 
e sim “violência sútil”, ou “violência simbólica” de Bourdieu, essas 
as vezes machucam muito mais do que a física, ela não pode ser 
vista e nem sentida de imediato, trata-se de uma violência que 
mata aos poucos. Mesmo com leis, ONGS criadas com objetivo de 
coibir estas ações contra o gênero feminino, é comum assistir e ler 
quase todos os dias nas mídias de comunicação, relato de violência 
contra esse grupo.

 Para finalizar a pesquisa, analisou-se a questão de nº 08, 
nessa pergunta buscou entender se os padres cultivavam algum 
gesto benevolente com os nativos, e se eles concediam autonomia 
para os índios procederem de acordo com seus interesses, ou se 
imputavam algum tipo de punição a fim de coagir determinadas 
ações. Nessa pergunta, 100% dos entrevistados tiveram algum 
conhecimento alusivo ao assunto para apresentar. De acordo 
com já citado, a concordância no teor das falas também esteve 
presente em quase todas as respostas apresentadas.  Relataram 
que os índios viviam como os escravos; sem autonomia de falar a 
língua portuguesa a fim de evitar proximidade com os brancos, 
eram proibidos de vestir, calçar como os brancos, não tinham 
direito de conviver com os brancos, eram obrigados trabalhar nas 
fazendas dos padres sem salário, nos dias de folga eram coagidos 
carregar os padres em redes, dentre muitas outras proibições e 
obrigações. Em caso de desobediências por qualquer uma das 
exigências, os índios eram amarrados em troncos, açoitados e 



Anais do XIII Encontro Regional de História - ANPUH-ES

358

castigados pela falta de reverência. Outro ponto coercitivo 
utilizado pelos padres era o modelo de justiça praticada nas 
Aldeias, sendo elas a justiça própria dos Jesuítas, desconsiderando 
a justiça secular ou eclesiástica vigente na época. 

A partir dos relatos analisados, foi possível compreender 
que os padres não desempenharam em quase nada a benevolência 
com seus súditos – índios, negros e mestiços. Eles agiam de forma 
totalitária, utilizava o poder como forma de manipulá-los e 
conservar a autonomia conferida a eles. Fato é que existia toda uma 
política envolta dessa prática de violência contra os nativos, segundo 
Nara Saletto, devido a necessidade que o governo tinha em suprir 
os colonos com os escravos, e via que os índios eram protegidos 
na Aldeia, aproveitou o episódio do “bispo Fernandes Sardinha” e 
“decidiu castigar os índios caetés, que haviam comido o bispo (...) 
pronunciou a sentença contra o dito gentio, que fossem escravos” 
(SALETTO, 2011, p. 124). Nota nesse relato que, inicialmente houve 
esse consentimento por parte dos governos autonomia aos padres.

Contudo, ainda há muito a ser analisado e constatado com 
outras fontes, os fatos têm que ser vistos por vários ângulos, não 
é possível criar juízo de valor a partir das informações até aqui 
pesquisadas. É difícil tirar alguma conclusão, qualquer ação nesse 
sentido pode ser precipitada, uma vez que não ficou claro a forma 
que as testemunhas foram escolhidas e orientadas, qual foi o 
interesse político em tirar a Devassa da Reforma da Religião da 
Companhia de Jesus nesta Comarca do Espírito Santo, são questões 
que dependem de análise mais acurada para encontrar as respostas.

Sobretudo, o conhecimento adquirido a partir das informações 
disponibilizadas na Devassa da Reforma da Religião da Companhia 
de Jesus nesta Comarca do Espírito Santo, proporcionou a inserção 
de referências inéditas para a historiografia dos Jesuítas na Capitania 
do Espírito Santo.  Ao associar as demais narrativas historiográficas 
referente a carreira dos Jesuítas em solo brasileiro, normalmente 
encontra os desafios que os próprios encontraram para instaurar a 
cultura eurocêntrica – religiosa e educacional – aos gentios que por 
aqui viviam. Tendo em vista que vários relatos apontam os índios 
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como agressivos e as dificuldades dos europeus em instalar um 
programa de povoamento em solo espiritossantense. 

Os índios continuavam hostis quando chegaram os jesuítas, 
no início de 1551. O padre Afonso Brás mencionou a existência 
de numerosos escravos e de grande quantidade de índios livres. 
Quando aqui esteve o padre Luís da Grã, em 55 a situação não se 
havia alterado: os índios continuavam ‘mui apartados’ e não davam 
seus filhos para os jesuítas educarem, como em outras capitanias. 
Para iniciar a escola tiveram de pedir meninos índios de fora 
(SALETTO, 2011, p. 119-120).

Em suma, a Devassa da Reforma da Religião da Companhia 
de Jesus nesta Comarca do Espírito Santo, está repleta de 
acontecimentos imprescindíveis ao conhecimento da cultura 
indígena e nos leva a debruçar em mais pesquisas referentes a 
trajetória dos Jesuítas em solos capixabas, bem como suas relações 
de poder aos índios. A Devassa é um brilhante documento, e traz a 
luz informações inéditas em referência as atuações dos Jesuítas no 
Espírito Santo. Esses dados que foram entorpecidos com os anos, 
devem ser esmiuçados a partir do conhecimento apresentado pela 
Devassa, e divulgados de forma clara e precisa a todos interessados 
ao assunto. 
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A Lei de Proscrição dos jesuítas dos reinos e 
domínios portugueses:

uma análise historiográfica

Guilherme Marchiori de Assis1

Este artigo procura analisar a Lei de Proscrição dos Jesuítas 
do reino de Portugal e seus domínios tendo por base documental 
primária a referida legislação e o contexto histórico específico no 
qual tal expulsão se verificou. A Lei é um importante documento 
que retrata a motivação da coroa josefina tendo-se por base o direito 
natural ou o seu uso pleno, sem limitações.

A Lei data de 4 de setembro de 1759, tendo sido chancelada 
e registrada na Secretaria de Estado dos Negócios do reino no 
livro das Cartas, Alvará, e Patentes a fol. 52, no palácio de Nossa 
Senhora da Ajuda, sob a rubrica de Joaquim José Borralho, escrivão 
atribuído para efetivar a catalogação do documento.

Importa dizer que é nítida a preocupação de D. José com 
a influência tida por perniciosa da Companhia de Jesus. Por esse 
motivo a lei de proscrição retrata diversas razões pelas quais os 
inacianos foram expulsos em sua maioria, e em alguns casos presos 
e executados (ANTT, 1759, p. 30).

Dom José por graça de Deus rei de Portugal, e dos Algarves 
dáquem, e dalém mar; em África, Senhor de Guiné, e da Conquista, 
Navegação, e Comércio da Etiópia, Arábia, Pérsia, e da Índia. Faço 
saber que havendo tido infatigáveis e constantíssima benignidade, 
e a Reliogíssima Clemência, com que desde o tempo em que as 
operações que se praticarão para a execução do Tratado de Limites 
das Conquistas. Sobre as informações, e provas, mais puras, e 
autênticas. Sobre a evidência dos fatos mais notórios, não menos 
do que a três Exércitos (ANTT, 1759, p. 41).

1 Universidade Federal do Espírito Santo, Doutorando em História do Direito.
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Na elaboração das leis e regimentos do período pombalino, 
atenta-se ao fato de que antes da abordagem do tema próprio, 
citava-se os domínios reais e sua importância, estipulando a posição 
soberana da coroa sob os súditos e sob os negócios de Estado. O 
principal ponto do trecho acima citado é de que, mesmo com as 
limitações estruturantes que a proscrição dos jesuítas causariam 
ao reino, seu banimento era imprescindível para o prosseguimento 
congruente da coroa de D. José I. 

Cita-se como um importante exemplo, as disputas territoriais 
que os inacianos travavam tanto no Rio da Prata quanto nas 
províncias do Grão-Pará e Maranhão, daí ser mencionado na Lei o 
Tratado de Limites e Conquistas firmado com o reino da Espanha, 
mas que não era respeitado pelos inacianos. Diz a lei

Procurei aplicar todos quantos meios, a prudência e a moderação 
podiam sugerir, para que o governo dos Regulares da Companhia 
denominada de Jesus, das províncias desses reinos, e seus domínios, 
se apartasse do temerário e façanhoso projeto, com que havia 
intentado, e clandestinamente prosseguido a usurpação de todo o 
Estado do Brasil (ANTT, 1759, p. 41).

A ressalva feita na Lei é pertinente, já que os jesuítas estavam 
desde o reinado de D. João V, sob livre iniciativa, ou seja, sem 
controle por parte da coroa, o que vinha acarretando inúmeras 
disputas territoriais com o reino espanhol. Também é possível 
verificar a ressalva de que o rei procurou acertar os objetivos da 
Companhia de Jesus, o que como se vê, não ocorreu.

Análise da Lei de Proscrição: os impactos inerentes às 
suas disposições legais

Segundo o historiador Luiz Cláudio Ribeiro, os inacianos 
tendiam a passar uma imagem de que atentariam contra a fama 
do rei sem qualquer disfarce, maquinando, e, difundindo por toda 
Europa, em causa comum com seus outros membros dos diversos 
reinos, as infames agressões, manifestas imposturas, que contra 
os mesmos regulares se tem retorquido a universal e prudente 
indignação da mesma Europa (RIBEIRO, 2012, p. 177-199).



Patricia M. S. Merlo, Pedro E. Fagundes, Ariel C. Batista, Fernando S. C. V. Junior, Livia 
M. Scheiner & Maria A. R. Soares (organizadores).

363

Antes que pela total depravação dos seus costumes, viesse a 
acabar necessariamente nos mesmos reinos, e seus domínios, 
uma Sociedade, que neles entrando exemplos, e que havia sempre 
tido tão definitivamente protegida pelos Senhores reis Meus 
Gloriosíssimos Predecessores, e pela minha Real, e sucessiva 
Piedade (ANTT, 1759, p. 42).

Como se verifica na passagem é latente a independência 
funcional da qual gozavam os membros da Companhia de Jesus, 
tal qual no reinado de D. João V. Além dessas acusações a coroa 
apresentou diversas razões para a expulsão dos jesuítas. Dentre as 
várias questões contidas na lei de proscrição, temos o entendimento 
da necessidade de se manter a paz pública nos reinos e domínios, 
bem como a questão administrativa de conservar a tranquilidade 
e interesses dos súditos considerados fiéis após o atentado de 3 de 
Setembro de 1758. Como pode ser observado o processo dos Távora 
esteve ligado diretamente à causa dos jesuítas.

Segundo o historiador Marcos Carneiro Mendonça, Dentre 
as consequências funestas abordadas pelo Conde de Oeiras temos 
o letárgico estado de desenvolvimento do ensino no reino de 
Portugal, que segundo o secretário estava atrelado ao prosaico 
modo de ensino desenvolvido pelos jesuítas ainda no século XVI, a 
ratio studiorum (MENDONÇA, 1963). 

Os ataques frequentes às Companhias do Grão-Pará e 
Maranhão relatadas por Mendonça Furtado também foram 
motivações apontadas pelo Conde como causas imperiosas para a 
proscrição da Companhia nos territórios administrados pela coroa 
portuguesa. Agindo dessa forma, Pombal como secretário primeiro 
do rei buscou proteger os interesses da coroa, defendendo-a de 
intoleráveis lesões de todos os sobreditos inacianos, e de todas as 
funestas consequências que a impunidade desses poderia trazer 
para todos os súditos.

Depois da necessária oitiva e pareceres dos muitos ministros 
doutos, religiosos e fiéis à coroa, a lei de proscrição fundamenta a 
expulsão dos jesuítas em sua corrupção, na alienação e depravação 
de seu Santo Instituto, e de tal modo dispersos em sua própria 
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torpeza que se tornaram impróprios na consecução desses mesmos 
regramentos2. Diz a lei

Prosseguirão contra Mim nos meus mesmos domínios ultramarinos, 
a dura, e aleivosa guerra, que tem causado um tão geral escândalo 
(...) passarão a atentar contra a minha Fama a cara descoberta, 
maquinando, e difundindo por toda a Europa, em causa comum a 
seus sócios das outras regiões, os infames agregados de disformes, 
e manifestas imposturas, que contra os mesmos regulares tem 
retorquido a universal, e prudente indignação da mesma Europa 
(ANTT, 1759, p. 42-43).

Segundo Nuno Gonçalo, é possível dizer que a dureza e 
crueza das penas determinavam uma atitude uniforme da regência 
josefina. O autor cita António Manuel Hespanha no sentido de que 
“o despotismo iluminista marca o advento de novas intenções do 
poder real [...] Se, antes, a punição real cumpria uma função quase 
exclusivamente simbólica, agora passa a desempenhar um papel 
normativo prático” (MONTEIRO, 2008, p. 124).

Foram considerados rebeldes, traidores, adversários e 
agressores da coroa, e notórios combatentes da causa primeira 
de destruir a pessoa de D. José. Dessa forma, como não poderia 
deixar de ser, o decisum foi elaborado para que todos os membros 
da Companhia fossem desde logo desnaturalizados, proscritos e 
exterminados, caso permanecessem em territórios portugueses.

A referida decisão também ordenou a imediata expulsão de 
todos os sobreditos traidores de todos os domínios portugueses, 
para neles não poderem regressar. O desrespeito a ordem real era 
passível de pena de morte. 

De manter a paz pública dos meus reinos, e domínios, e de 
conservar a tranquilidade, e interesses dos meus fiéis, e louváveis 
Vassalos; fazendo cessar neles tantos, e tão extraordinários 
escândalos; e protegendo-os, e defendendo-os contra as 
intoleráveis lesões de todos os sobreditos insultos, e de todas 
as funestas consequências, que a impunidade deles não poderia 
deixar de trazer a pós de si. Depois de ter ouvido os Pareceres de 

2  A Lei de Proscrição traz em suas derradeiras páginas que foram consultados na 
elaboração da referida Lei, além do Conde de Oeiras, os secretários Filippe Joseph da 
Gama, Joaquim José Borralho, Sebastião Maldonado e Rodrigo Xavier Alvares de Moura. 
(ANTT, 1759, p. 46-48).
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muitos Ministros doutos, religiosos, e cheios de zelo da honra de 
Deus, do meu Real serviço, e decoro, e do Bem-comum dos meus 
reinos, e Vassalos, que houve por bem consultar, e com os quais 
fui servido conformar-me [...] E os hei desde logo em efeito desta 
presente Lei por desnaturalizados, proscritos, e exterminados: 
Mandando que efetivamente sejam expulsos de todos os meus 
reinos, e domínios, para neles mais não poderem entrar: E 
estabelecendo debaixo de pena de morte natural, e irremissível, e 
de confiscação de todos os bens para o meu Fisco, e Câmera Real, 
que nenhuma pessoa de qualquer estado, e condição que seja, dê 
nos mesmos reinos, e domínios entrada aos sobreditos Regulares 
ou qualquer deles, ou que com eles junta, ou separadamente, 
tenha qualquer correspondência, verbal, ou por escrito, ainda 
que hajam saído da referida Sociedade, e que sejam recebidos, 
ou Professos em quaisquer outras províncias, de fora dos meus 
reinos, e domínios (ANTT, 1759, p. 43-44).

Verifica-se que houve a irremissível e irretratável confiscação 
de todos os bens da Companhia para o Fisco real, proibindo-
se a qualquer súdito português o amparo ou prosseguimento nas 
doutrinas dos jesuítas, sobre pena de expulsão ou de morte natural 
por garrote, na forma explicitada pela referida Lei. 

Além da expulsão propriamente dita, a Companhia de Jesus 
tornou-se um inimigo de Estado. Um grupo religioso tomado por 
algoz de uma coroa na Europa era de grande e irremissível valoração, 
já que durante dois séculos protagonizaram os principais cargos e 
funções no reino, inclusive no Santo Ofício.

Fato de importância imensurável é que o Conde de Oeiras, 
assim como aponta Kenneth Maxwell, valeu-se da tentativa de 
regicídio em face da pessoa de D. José para esmagar tanto a 
nobreza de corte ou alta aristocracia, bem como os jesuítas. Ao 
garantir direitos de nobreza a comerciantes e ao procurar cobrar 
impostos sem quaisquer distinções ou privilégios, Carvalho e 
Melo facilitou a mobilidade social. 

Como o seu mentor, D. Luís da Cunha, o Conde de Oeiras 
acreditava que a expulsão dos judeus e a discriminação contra 
os cristãos-novos haviam impedido o desenvolvimento do 
empresariado português. Esse fato ficou ainda mais evidente com 
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a criação das Companhias do Grão-Pará e Maranhão (MAXWELL, 
2004, p. 101-104).

Acerca do processo dos Távora: sua influência na Lei de 
Proscrição dos jesuítas 

Autores como Nuno Gonçalo e Kenneth Maxwell 
apontam que a proscrição dos jesuítas do reino de Portugal foi 
uma consequência lógica do processo dos Távora, que marcou 
grandemente o imaginário popular, na medida em que não havia 
ainda se passado um julgamento cujos atores principais fossem 
membros da alta nobreza, tais quais os Távora, Aveiro e Atouguia, 
ligados a determinados grupos de inacianos. D. Leonor Thomazia, 
a marquesa velha de Távora e esposa de D. Francisco de Assis, 
marquês de Távora, se comunicava mensalmente com o jesuíta 
Gabriele Malagrida, o último réu a ser condenado a morte pelo 
Santo Ofício em Portugal  (ARMÁRIO JESUÍTICO, 1759, p. 30).

No dia 4 de janeiro de 1759 foi reunida a junta, que realizou 
o julgamento em face dos 12 acusados. Os juízes nomeados foram: 
Pedro Gonçalves Cordeiro Pereira, João Marques Bacalhao, Ignacio 
Ferreira Souto, João Pacheco Pereira, Manoel Ferreira Lima e José 
Antonio de Oliveira Machado (ARMÁRIO JESUÍTICO, 1759, p. 
32). 

A Sentença foi publicada tendo como os dois réus principais 
Antonio Alvares Ferreira, guarda-roupa de José Macarenhas 
(duque de Aveiro) e José Policarpo de Azevedo, cunhado e 
sócio de Antonio Alvares, que efetivaram os disparos. Os outros 
três réus, Manoel Alvares Ferreira, guarda-roupa do duque de 
Aveiro; Braz José Romeiro, cabo de esquadra, companhia de Luiz 
Bernardo de Távora e; João Miguel, criado de acompanhar do 
duque de Aveiro, foram acusados e os membros da alta nobreza 
lusa, pelos crimes de lesa-majestade, traição e regicídio. Esses 
foram os cinco réus acusados de efetivar os disparos em face do 
rei D. José I e que não faziam parte da alta nobreza (SANTOS, 
1979: 5). 
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Como aduz Guilherme G. de Oliveira Santos, os condenados 
pelos crimes citados foram julgados em procedimentos verbais e 
sumários, em que apenas constasse os fatos a que foram incriminados, 
observados os termos do direito natural e divino. Verifica-se, dessa 
forma, que os preceitos estabelecidos no direito penal português 
foram relaxados e as sentenças proferidas in continenti (SANTOS, 
1979: 15).

Os outros seis réus, ao contrário, só não eram da alta nobreza 
portuguesa, mas como das principais casas. Foram eles: José 
Mascarenhas, o duque de Aveiro; Francisco de Assis, o marquês 
de Távora; D. Leonor Thomazia, a marquesa velha de Távora e 
esposa de D. Francisco de Assis; Luiz Bernardo de Távora, marquês 
de Távora, filho de D. Francisco de Assis e de D. Leonor, sendo 
o herdeiro presuntivo de sua casa; Jeronimo de Atayde, o conde 
de Atouguia; e, por último, José Maria de Távora, filho mais novo 
dos marqueses de Távora e ajudante das ordens de D. Francisco de 
Assis, enquanto esse fora vice-rei na Índia. 

Para Nuno Gonçalo, o reinado de D. José, levando em 
consideração o suplício dos Távora, se pautou em geral pelo esforço 
de construção do Estado-polícia, do qual a criação de mecanismos 
propriamente policiais e judiciais, particularmente em Lisboa, foi 
parte integrante e essencial (MONTEIRO, 2008, p. 166). 

A Sentença aborda a questão do relaxamento dos autos para 
a Justiça Secular, onde deveria ser julgado. O documento também 
aduz que, tendo sido D. José Mascarenhas um dos cabeças da 
tentativa de regicídio, fosse levado a Praça do Cais em Belém, e em 
um cadafalso alto para que todos os vassalos do reino pudessem ver e 
ouvir. Deveria ser esquartejado vivo, posto na roda. Após a execução 
deveria ser queimado ainda vivo, se possível, no mesmo cadafalso, 
sendo seu corpo reduzido a cinzas e lançadas no mar, para que não 
houvesse mais lembranças do réu (ARMÁRIO JESÚITICO, 1759, 
p. 25-26). 

Outro ponto de distinção foi a acusação e condenação de 
quatro membros da família Távora, ou seja, os dois filhos e os pais, 
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tendo sido proibido o uso do nome da família Távora no reino. Tal 
não foi visto nas outras condenações. Quanto à aplicação da pena 
de esquartejamento, da roda e redução de seu corpo a cinzas, e o 
perdimento dos bens da família ao Fisco, não há distinção dentre as 
cominações feitas ao duque de Aveiro.

A fim de melhor compreender a condenação dos réus acima 
citados, bem como o sentido da doutrina do direito natural e do 
direito divino que deveriam ser aplicados para as condenações, 
podemos citar uma incongruência dentro do sistema português 
gerado por esses suplícios, ou seja, para a figura do rei devem ser 
dispostas penas que ultrapassem o limite do direito. 

De forma resumida, Nuno J. Espinosa Gomes da Silva trata 
dessa questão de maneira peculiar. Para o autor o “direito natural 
só o é porque Deus assim o quis; diferente seria se outra fosse a 
vontade divina (SILVA, 1991, p. 355).

O que o jurista português se propõe a fazer é avaliar o direito 
divino dentro dos moldes da Modernidade. Contudo, podemos 
dizer que no caso de Portugal o ius divinum ou o direito do rei dado 
por Deus, ainda não fora objeto de avaliação pormenorizada pelas 
mentes ilustradas. Sendo atacada a figura real, a punição deve ser 
proporcionalmente tormentosa no sentido de destruir qualquer 
atividade que se oponha a esse mesmo direito (DARNTON, 2008, 
p. 357).

Como se disse, o caráter improvável da ocorrência não foi o 
uso de suplícios como pena, o que era prática comum da Inquisição 
portuguesa e, portanto, usual para os lisboetas. Sua raridade deveu-se 
à procedência social dos condenados. Degolar, supliciar e queimar 
representantes da alta aristocracia transformou o ordinário em um 
acontecimento absolutamente inusitado aos olhos e ouvidos da época.

Conclusão
Por fim, voltando-nos a Lei de Proscrição, essa permitiu 

permite aos que houvessem nascido no reino Português e seus 
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domínios, desde que não tenham jurado lealdade a referida 
Companhia e que não fossem solenemente professos dela, lhes fosse 
dado perdão desde que relaxassem de possíveis votos dados, e o 
fizessem diretamente ao Patriarca de sua respetiva região. Diz a lei

Permito que todos aqueles dos ditos Particulares que houverem 
nascido nesses reinos, e seus domínios, ainda não solenemente 
professos, os quais apresentarem dimissórias do Cardeal Patriarca 
Visitador, e Reformador Geral da mesma Sociedade, porque lhes 
relaxe os Votos Símplices que nela houverem feito; possam ficar 
conservados nos mesmos reinos, e seus domínios, como Vassalos 
deles, não tendo aliás culpa pessoal provada, que os inabilite. E 
para que essa minha Lei tenha toda a sua cumprida, e inviolável 
observância, e se não possa nunca relaxar pelo lapso do tempo 
em comum prejuízo uma só memorável e necessária disposição 
(ANTT, 1759, p. 45).

A Lei também ganhou a característica de ad perpetuam rei 
memoriam, quando D. José aborda a questão de que para que a mesma 
fosse inteiramente cumprida, tendo por sua inviolável observância, 
não seria possível qualquer relaxamento pelo lapso do tempo em 
comum prejuízo de tão memorável disposição.

Ao final da Lei foi disposto que sua elaboração foi da autoria 
do Conde de Oeiras, onde se lê: 

Lei porque Vossa Majestade é servido exterminar, proscrever, 
e mandar expulsar dos seus reinos, e domínios os Regulares da 
Companhia denominada de Jesus, e proibir que com eles se tenha 
qualquer comunicação verbal ou por escrito; pelos justíssimos, e 
urgentíssimos motivos, acima declarados, e debaixo das penas nela 
estabelecidas. Para Vossa Majestade ver. Conde de Oeiras (ANTT, 
1759, p. 46-47).

Com essas disposições fica nítida a intenção do secretário de 
D. José em tornar irremediável qualquer volta ao domínio espiritual, 
administrativo e educacional da aludida Companhia nos reinos de 
Portugal. Dessa forma, no Brasil, durante o restante da regência de 
D. José I, houve o amadurecimento das Companhias de comércio 
criadas por Pombal e administradas por Mendonça Furtado, até 
1769.
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Fig. Gabriele Malagrida, Jesuite, Brulé à Lisbonne le 20 7 bre 1761 agé de 73 ans. [Paris?: 
s.n., 1761?]. - 1 gravura: buril e água forte, p&b. Acervo da Bibliothèque Nationale de 

France.3

A proscrição dos jesuítas dos reinos e domínios, como 
destaca a Lei, foi importante na proposição de um novo futuro para 
as instâncias administrativas, em especial a que tange aspetos da 
educação e da laicidade. Como não havia precedentes na História 
Religiosa de Portugal, estudos específicos foram criados, em 
especial para as Faculdades de Medicina e de Direito, objetivando-
se uma melhor compreensão do que se passava no resto da Europa 
ilustrada.

Assim como cita perentoriamente Jonathan Israel, 
denominando de “o drama intelectual de Portugal”, retrata que na 
segunda metade da década de 1750, o Iluminismo português assumiu 
seus elementos fundadores com os toques finais do seu triunfo 
eram dispostos não somente pelos escritores e educadores, mas 
também pelo governo josefino e o Santo Ofício. Isso não deixava 
de impor a condenação ao deísmo, típico do período, bem como ao 
materialismo (ISRAEL, 2009, p. 590).

3  A ilustração acima mostra o desfecho dos atritos entre Pombal e Malagrida. 
Presente no Acervo da Biblioteca Nacional da França, apresenta o busto do inaciano bem 
como sua condenação ao garrote vil e fogueira.
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É importante dimensionar que apenas em 1897, no reinado de 
Carlos I, a Companhia foi restabelecida em Portugal, mas em 1910 
os republicanos expulsaram novamente seus membros que somente 
foram autorizados a regressar em 1921. 
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O negacionismo estatal e a reivindicação 
dissidente na Alemanha Oriental:

os usos das memórias sobre a perseguição nazista 
aos homossexuais

Henrique Cintra Santos1

Um memorial aos homossexuais perseguidos durante o 
nazismo foi inaugurado em Berlim em maio de 2008, evento 
perpassado por diversas polêmicas tanto sobre as inquietações 
artísticas sobre o memorial quanto as discussões sobre a repressão 
à qual ele se remete (OETTLER, 2019). O bloco maciço de concreto 
que dá forma ao memorial está localizado no parque Tiergarten, 
próximo aos principais pontos turísticos de Berlim e ao Reichstag, 
prédio que abriga o parlamento alemão. Suas proporções medianas, 
mas peculiares, convidam os transeuntes a se aproximar e observar 
através de uma fenda na construção um vídeo que mostra cenas 
de interações homoafetivas. Apesar da relevância e o simbolismo 
em torno do memorial, sua localização dentro do Tiergarten o 
deixa relativamente recôndito, especialmente ao se considerar que 
a poucos metros dali se encontra o memorial aos judeus europeus 
mortos, ou memorial do Holocausto, uma instalação de 19 mil 
metros quadrados a apenas uma quadra do Portão de Brandemburgo. 
Dessa forma, o memorial que simboliza a perseguição nazista aos 
homossexuais, ainda que necessário, potente e simbólico, parece 
ainda tímido dentro das políticas de memória sobre o nazismo na 
Alemanha.

Se com a reunificação alemã há novas investidas e discussões 
públicas sobre a memória da perseguição nazista aos homossexuais, 

1 Doutorando na Universidade Federal de Santa Catarina. E-mail: henriquecintra@
outlook.com.
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tal debate se desenrolou de modos diversos antes da queda 
do Muro de Berlim em 1989. Pretende-se no presente artigo 
esboçar como tal memória se tornou na Alemanha Oriental, ou 
República Democrática Alemã (RDA), um ponto de disputa e 
de instrumentalização política entre o Estado alemão oriental 
repressivo e o emergente movimento homossexual no país. Para tal, 
dois eventos centrais serão abordados: a organização e tentativas de 
protestos no antigo campo de concentração nazista Buchenwald em 
1984 e o lançamento do filme Coming Out2 em 1989. 

Homossexualidade, criminalização e perseguição
A construção de memórias coletivas (HALBWACHS, 

1990) está relacionada não apenas às políticas de Estado, mas 
também entrelaçada por disputas e relações de poder. Segundo 
Halbwachs (1990) o melhor exemplo de memória coletiva seria 
aquela que se pretende englobar uma nação, apontando para 
uma identidade coletiva que seria a priori dividida por todos. Os 
processos que montam tais memórias são vistos por Pollak (1992) 
como enquadramentos. Ou seja, ao tentar enquadrar certos eventos 
dentro de uma chave interpretativa definida e que se pretende 
globalizante, há certamente disputas de narrativas. Exatamente as 
memórias subterrâneas são as que mais interessam Pollak (1992), 
especialmente pelo fato delas terem potencial desestabilizador das 
grandes narrativas que fortificam a memória coletiva e/ou nacional.

A Alemanha Oriental após a sua oficial fundação em 1949 
possuía inúmeros desafios, os quais eram não apenas resultados 
diretos da Segunda Guerra Mundial, como reconstrução de 
cidades, reabastecimento de mantimentos e medicamentos, entre 
tantos outros problemas de infraestrutura, mas também questões 
sobre memória e ideologia. O país, assim como seu contraponto 
ocidental, precisava lidar com a memória recente de uma população 
que havia apoiado o regime nazista. Além disso, a RDA ainda tinha 
como desafio central promover a acepção de certa “normalidade” 

2  O filme não recebeu tradução no Brasil. Mas seu termo remete ao conceito que em 
português seria o “sair do armário”, o assumir a homossexualidade.
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em um momento de grandes transformações políticas, econômicas 
e sociais. Ou seja, a fim de justificar as mudanças que apontavam 
para a sociedade alemã socialista almejada, o Estado alemão 
oriental via a necessidade da produção de uma narrativa nacional 
que amparasse as políticas em vigor. Assim, lidando com o passado 
recente nazista, mas também fundamentando as transformações 
em curso, a memória sobre a luta antifascista empreendida pelos 
comunistas durante o Terceiro Reich foi a principal estratégia na 
construção de uma memória coletiva/nacional e na produção da 
diferenciação da sociedade que estava agora sendo construída e seu 
passado nazista (HERZOG, 2005). 

A retórica sobre a memória da atuação comunista na 
luta contra o nazismo era traduzida não apenas nas discussões 
públicas no país, mas também em termos legais. Ao se considerar a 
população alemã oriental e ocidental, estima-se que as chances de 
um indivíduo ser enquadrado legalmente na Alemanha Oriental sob 
alegação de crimes nazistas eram seis ou sete vezes maiores que na 
Alemanha Ocidental (FULBROOK, 2020). Isso não quer dizer, no 
entanto, que qualquer crime nazista cometido estava mais sujeito à 
enquadramento legal na RDA, visto que em um primeiro momento, 
por exemplo, pouco se falava dos crimes contra os judeus. Assim, 
a ênfase estava direcionada muito mais aos crimes nazistas contra 
opositores políticos, especialmente aqueles ligados à resistência 
comunista.

Para Fulbrook (2020) o fato de que na Alemanha Oriental 
os tribunais contra criminosos nazistas tivessem continuado até os 
anos 1980 aponta para uma instrumentalização política no cerne 
da Guerra Fria. Para a historiadora, muitos dos processos legais 
estabelecidos e a retórica empreendida tinham como foco primário 
sublinhar as diferenças com o Ocidente capitalista. Dessa forma, 
reiterava-se as acusações que o regime socialista alemão fazia 
contra a Alemanha Ocidental, apontando nesta um acolhimento 
de criminosos nazistas. Percebe-se, dessa forma, a memória sobre 
o período nazista como chave discursiva política para fundar uma 
memória nacional em torno da resistência comunista ao nazismo, 
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projetando, assim, uma suposta diferenciação à contraparte alemã 
ocidental. Porém, se o passado criminoso e de perseguição nazista 
era empreendido em diversas frentes como estratégia política da 
RDA, deve-se perguntar se os crimes nazistas contra homossexuais 
adentravam tais espaços discursivos.

Rudolf Klimmer, o qual viria ser uma figura política importante 
para os homossexuais alemães orientais na década de 1970, já em 
1946 havia entregado uma petição à Vereinigung der Verfolgten des 
Naziregimes3 pelo reconhecimento dos homossexuais como vítimas 
dos nazistas. Posteriormanete ele também se empenhou pela 
busca por recompensação pelo Estado da RDA aos homossexuais 
perseguidos pelo nazismo. Em ambas as iniciativas, Rudolf 
Klimmer teve seus pedidos negados pelas autoridades (JENSEN, 
2002). Tais recusas marcariam uma tendência que acompanhou o 
regime socialista alemão por quase toda sua integridade, na qual era 
preferido o silêncio e a renúncia sobre a discussão da perseguição 
nazista aos homossexuais.

O posicionamento oficial da RDA tinha, entre suas diversas 
origens, relação com algumas estratégias discursivas pelas quais as 
oposições socialistas e/ou comunistas no Terceiro Reich tentaram 
deslegitimar a retórica nazista. Houve a construção de uma 
retórica oposicionista em que homossexualidade e fascismo eram 
colocados lado a lado, a partir de uma lógica onde a existência 
da sexualidade dissidente só poderia resultar em fascismo. Nesse 
sentido, alguns eventos cruciais impulsionaram essa narrativa, 
em especial a polêmica em torno de Ernst Röhm, um dos oficiais 
mais próximos de Hitler e que era homossexual (HANCOCK, 
1998). A homossexualidade de Röhm foi operacionalizada pela 
imprensa oposicionista a fim de confirmar a suposição de uma 
homossexualidade generalizada entre o alto escalão nazista. Tal 
retórica culminou no assassinato de Röhm e na intensificação de 
políticas nazistas contra os homossexuais, em especial na figura de 
Himmler (WOLFGANG RÖLL, 1996).

3  Organização para Perseguidos pelo Regime Nazista
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A União Soviética com os acontecimentos de 1917 
descriminalizou a homossexualidade, o que para muitos foi visto 
como uma revolução sexual em curso no país (HEALEY, 1993). No 
entanto, com o stalinismo, a homossexualidade foi criminalizada 
novamente (HEALEY, 2002), ato que, obviamente, contribuiu para 
a retórica antifascista em torno da acusação de homossexualidade 
entre os comandantes nazistas e, posteriormente, a posição 
oficial do Estado alemão oriental. Um importante escritor 
soviético do período, Maxim Gorki, traduziu bem a homofobia 
institucionalizada na URSS atestando a convocatória: “Extermine 
todos os homossexuais, e o fascismo desaparecerá” (OOSTERHUIS, 
1995, p. 236). 

Oosterhuis (1995) sublinha que as autoridades soviéticas 
observavam a homossexualidade como algo sem futuro, já que 
era vista como improdutiva, incontrolável e irracional (p. 328). 
Especialmente a ideia de ser algo a priori improdutivo e, a partir 
dessa lógica, sem promessas para o futuro, influenciou fortemente a 
forma com que a Alemanha Oriental passou oficialmente a enxergar 
a homossexualidade. Pelo fato de ter criado um discurso que 
pretendia impulsionar a sua população para o comprometimento 
com a construção de uma Alemanha socialista próspera, a 
homossexualidade não era vista como algo a contribuir para tal 
fortalecimento e, portanto, colocada como um vício burguês, típico 
de nações capitalistas, como a vizinha alemã ocidental. Dessa forma, 
ao excluir a homossexualidade como parte da almejada sociedade, 
procurava-se reafirmar a heterossexualidade a fim de “canalizar os 
impulsos de busca de prazeres para a luta coletiva”4 (EVANS, 2010, 
p. 555, tradução própria).

A combinação do espaço de influência soviético sobre a 
Alemanha Oriental junto a retórica antifascista do Estado, onde a 
homossexualidade era excluída, contribuiu para a manutenção do 
parágrafo 175 no país. Tal lei havia sido instituída no código penal 
alemão em 1871, uma herança da influência legislativa prussiana 
na unificação alemã (BEACHY, 2015). Durante o período nazista, 

4  “channel pleasure-seeking impulses for the collective struggle”.
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o parágrafo 175 havia sido reforçado a fim de abranger quaisquer 
sinais que, aos olhos das autoridades, indicassem pretensões de 
homoafetividade. Dessa forma, o parágrafo 175 em última instância foi 
a estratégia legal utilizada a fim de enviar milhares de homossexuais 
para os campos de concentração e os exterminarem (GRAU, 2004). 
Apesar da ostensiva utilização desse artifício legal pelos nazistas e 
as investidas do Estado da RDA em traçar diferenças expressivas em 
relação ao recente Estado alemão nazista, o parágrafo foi mantido, 
indício cabal da homofobia institucionalizada no país. Assim, o que 
se percebe, pelo menos nas duas primeiras décadas da RDA, é um 
silêncio público sobre a homossexualidade (MCLELLAN, 2011) e a 
sombra da ameaça legal sobre os dissidentes de sexualidade. 

 Apesar da indicação patente da homofobia do Estado 
alemão oriental ao manter o parágrafo 175, deve-se observar 
a particularidade do silenciamento imposto às expressões de 
homossexualidade no país. A Alemanha Ocidental, justificando-se 
por uma moralidade cristã, também manteve o parágrafo 175. Assim, 
no decorrer da década de 1950 e 1960 o Estado alemão ocidental 
condenaria cerca de 45 mil pessoas enquadradas pelo Parágrafo 
175, número que contrasta largamente com as 9.375 condenações 
entre 1918 e 1933 (STERNWEILER, 2004), ano em que os nazistas 
assumiram o poder. Por outro lado, na Alemanha Oriental já em 
1957 juízes e a polícia foram instruídos a 

não mais processar ou emprisionar homens adultos engajados 
em atividade homossexual consensual, e isso certamente marcou 
um contraste importante à criminalização coordenada em curso, 
repleta de batidas policiais e sentenças de prisão na Alemanha 
Ocidental (HERZOG, 2005, p. 157, tradução própria).5

O silenciamento da homossexualidade na RDA era mantido, 
então, muito mais pelas estratégias e instituições de censura e 
repressão, como a Stasi6, do que a aplicação legal do parágrafo 175. 

5  “no longer to prose- cute or imprison adult men engaged in consensual homosexual activity, 
and this certainly marked an important contrast to the ongoing coordinated criminalization, 
replete with police raids and prison sentences, in West Germany”. 

6  Stasi é a abreviação pela qual ficou conhecida o Ministerium für Staatssicherheit (ou 
Ministério para a Segurança do Estado) cujas práticas se baseavam na contínua vigilância 
e espionagem da população da RDA. 
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Isso não quer dizer, no entanto, que os indivíduos homossexuais 
tinham consciência das diretrizes que indicavam a não aplicação 
legal do parágrafo 175 ou que não vivenciavam sua sexualidade sob 
constante receio de que pudessem ser repreendidos ou até mesmo 
presos. Borowski (2017), ao realizar pesquisa com história oral 
para compreender como eram as vidas dissidentes de sexualidade 
nas primeiras décadas de existência da RDA, aponta que “os 
homossexuais não deveriam ser externamente reconhecíveis como 
homossexuais, a fim de não atrair a atenção da sociedade”7 (p. 55, 
tradução própria). Michael, nascido em 1935, foi entrevistado por 
Borowski, salientando a pressão que sentia no trabalho para que 
fosse melhor que os seus colegas, produzindo, assim, uma espécie 
de compensação à sociedade pelo fato de ser homossexual (p. 56). 
Percebe-se, a partir de tais narrativas, que a carência de um espaço 
público de discussão sobre a homossexualidade junto à retórica 
oficial em que a homossexualidade era relacionada à vícios burgueses 
e do fascismo que emanaria das nações capitalistas, promovia um 
espaço social inóspito a tais indivíduos, colocando-os sob enorme 
pressão para não serem percebidos em sua sexualidade dissidente e/
ou compensassem com maiores cargas de trabalho.

Uma mudança significativa aconteceria em 1968, período 
que, após uma série de estratégias econômicas bem-sucedidas, 
o Estado alemão oriental enxergou entre as próximas medidas 
cabíveis a promoção de uma percepção pública sobre maiores 
liberdades dentro do regime repressivo em curso. Dessa forma, 
foi excluído o parágrafo 175, o que legalmente descriminalizava a 
homossexualidade, mas foi criado o parágrafo 151, o que significou 
que, enquanto os encontros heterossexuais tinham idade de 
consentimento a partir dos 14 anos, encontros entre homens 
adultos e jovens menores de 18 anos continuavam proibidos. 
Dessa forma, essa descriminalização, mesmo que de importância 
incontestável para os homossexuais daquele contexto, acabou 
sendo parcial. Tal transformação legal não significou também 
que a questão da homossexualidade não seria mais colocada como 

7  “dass Schwule nicht als Schwule nach außen hin erkennbar sein sollten, um nicht in der 
Gesellschaft aufzufallen.“  
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um problema, mas passaria agora para a indagação sociológica, 
criminológica, psiquiátrica, entre outros (EVANS, 2010). 

McLellan (2011) nota a descriminalização como indicativo do 
pragmatismo político do Estado alemão oriental, o qual enxergou 
no simbolismo da exclusão do parágrafo 175 a promoção de uma 
imagem progressista dentro de um contexto de competições globais 
na Guerra Fria, especialmente ao se considerar que a Alemanha 
Ocidental ainda mantinha o parágrafo 175, ato que seria revogado 
apenas um ano depois. Assim, para a historiadora, o silenciamento 
sobre espaços públicos de discussão foram mantidos, mesmo com 
a descriminalização. Tal acepção parece se confirmar ao observar 
que durante os anos 1970 ocorreu uma primeira tentativa de 
construção de um movimento homossexual alemão oriental, em 
especial com a criação do grupo Homosexuelle Interessengemeinschaft 
Berlin (HIB ou Grupo de Interesse Homossexual de Berlim) em 
1973. No entanto, as atividades desse e outros grupos foram 
recebidas pela constante vigilância e manipulação da Stasi. Dessa 
forma, um fortalecimento significante do movimento homossexual 
alemão oriental viria a se desenrolar somente nos anos 1980, em 
um contexto de crises econômicas, políticas e sociais no país.

A instrumentalização da memória como estratégia 
política

A década de 1980 é marcada por uma série de crises na 
economia, política e diversas insatisfações populares na Alemanha 
Oriental. Hobsbawm (1995) e Judt (2008) demonstram como tais 
crises estavam bastante relacionadas à cada vez mais intensa 
integração do país dentro de uma economia global e tendências 
culturais que atravessavam o Muro de Berlim e a censura imposta 
pela Stasi, criando novos costumes e demandas na população. Tal 
contexto resultaria em 1989 na queda do Muro de Berlim e na 
reunificação alemã em 1990. No entanto, atores e movimentos 
sociais foram centrais como papel oposicionista ao regime alemão 
oriental nesse momento e devem ser creditados como catalisadores 
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das insatisfações populares que levaram a abertura das fronteiras 
do país em 1989.

Entre os movimentos sociais atuantes nesse momento, destaca-
se aqui o dos homossexuais. Nos anos 1980, após uma primeira onda 
de organização política em torno da homossexualidade na década 
de 1970, grupos homossexuais foram formados, em especial junto a 
proteção oferecida pela Igreja Protestante. Tal conexão se desenvolve 
em um momento em que a Igreja Protestante obteve papel fulcral 
nas organizações populares que protestavam sua insatisfação ao 
Estado alemão oriental (GOECKEL, 1994). Nesse contexto, uma 
série de grupos opositores encontraram na Igreja Protestante 
espaços de organização e encontro, alcançando uma proteção, 
mesmo que limitada, em relação à vigilância da Stasi. Assim, vários 
grupos se aliaram sob o respaldo da Igreja, promovendo causas 
como a preservação ambiental, a manutenção da paz mundial e, 
entre muitas outras, a situação dos homossexuais na RDA8.

Grupos não relacionados à Igreja Protestante também 
se desenvolveram, como é o caso do grupo Sonntags-Club, o qual 
tinha um caráter menos opositor ao regime e colocava demandas 
específicas para a promoção de maiores liberdades entre as 
vivências da homossexualidade no país. Sendo ou não ligado ao teor 
mais oposicionista da Igreja Protestante, o Sonnstags-Club, assim 
como os outros grupos homossexuais desenvolvidos nesse período, 
eram interpretados pela Stasi como “forças inimigas” (DOBLER, 
2017, p. 104). Dessa forma, mantinha-se a recusa estatal por maior 
espaço público para se discutir a homossexualidade e sua inserção e 
presença na sociedade alemã oriental.

Nessa conjuntura, a memória sobre a perseguição nazista 
aos homossexuais acabou sendo colocada como chave de disputa 
entre grupos do movimento homossexual que se desenvolvia na 
RDA e o próprio Estado. Pelo fato da retórica antifascista da luta 

8  Isso, no entanto, não significa que essa instituição religiosa necessariamente havia 
se engajado junto às demandas propostas pelos homossexuais. O auxílio da Igreja aos 
grupos homossexuais se dava, em sua grande parte, no empréstimo de espaços físicos para 
que tais indivíduos pudessem se encontrar.
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comunista contra o nazismo continuar como o busílis da construção 
de uma memória coletiva nacional ainda na década de 1980, os 
grupos enxergaram o reconhecimento da perseguição nazista aos 
homossexuais, demanda já colocada por Rudolf Klimmer em 1946, 
como forma de compelir o Estado a reconhecer a homossexualidade 
como parte constitutiva da sociedade e, portanto, digna de direitos 
e de espaços públicos de discussão. 

Buchenwald
O antigo campo de concentração nazista Buchenwald era um 

dos principais campos localizados no leste da Alemanha e, dessa 
forma, tornou-se um espaço de disputas e de ação estatal sobre a 
memória do nazismo na Alemanha Oriental. Enquanto utilizado 
para rememorar os presos políticos, em especial os comunistas que 
haviam sido trancafiados no campo e posteriormente exterminados, 
o Estado alemão oriental ignorou e silenciou a quantidade expressiva 
de homossexuais que foram confinados e mortos em Buchenwald 
(WOLFGANG RÖLL, 1996). Dessa forma, a questão da memória 
dos homossexuais perseguidos e assassinados em Buchenwald se 
tornou uma das estratégias iniciais principais para transferir as 
ações dos grupos homossexuais dos espaços da Igreja Protestante 
e outras salas de reunião para, finalmente, a ação em um espaço 
público (MCLELLAN, 2011).

Conforme demonstra McLellan (2011), em julho de 1983 e em 
março de 1984 grupos já haviam colocado uma coroa em homenagem 
às vítimas homossexuais no campo de concentração de Ravensbrück, 
o que teria gerado conflitos de um grupo lésbico ligado à Igreja 
Protestante e a Stasi. A partir desses eventos, houve a iniciativa 
coordenada de realizar homenagens às vítimas homossexuais pelo 
nazismo em junho de 1984, mês que é comemorado o Christopher 
Street Day, o equivalente alemão das paradas gays estadunidenses. 
Tal demarcação temporal é um indicativo interessante pois mostra 
que, apesar de centrado em suas especificidades e demandas locais, 
o movimento homossexual alemão já mantinha diálogo com 
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significantes temporais que apontavam para as interações globais 
entre os diversos movimentos homossexuais e/ou de dissidências 
de sexualidade/gênero. Esta constatação problematiza bastante 
as narrativas de um total isolamento desses indivíduos atrás do 
Muro de Berlim e da Stasi e aponta para a necessária intensificação 
investigativa sobre tais eventos (SZULC, 2018).

O plano central desses grupos era, então, realizar uma série de 
homenagens no dia marcado, acompanhados por coroas, cartazes, 
entre outros materiais, além da promoção de visitações guiadas por 
tais espaços. A ação se concentraria especialmente em Buchenwald, 
mas também seria desenrolada em Sachsenhausen, o antigo campo 
de concentração nazista mais próximo de Berlim. Segundo os 
documentos produzidos pela Stasi sobre esse evento e consultados 
por McLellan, os grupos propuseram também contatar antigos 
veteranos homossexuais de campos de concentração e a entrega de 
materiais históricos para a “reestruturação do museu de Buchenwald”9 
(MCLELLAN, 2011, p. 124, tradução própria). Dessa forma, percebe-
se que mais do que um dia de atividades e prestação de homenagens 
às vítimas homossexuais do Nazismo, pretendia-se reestruturar as 
narrativas que engendravam os espaços de memória oferecidos aos 
visitantes desses locais. Ao propor uma reestruturação do museu 
de Buchenwald, tinha-se em mente, em última instância, a inserção 
da perseguição nazista aos homossexuais nos espaços institucionais 
e de memória coletiva da RDA, evidenciando a homossexualidade 
como parte da sociedade alemã oriental. 

Além da vigilância constante da Stasi, a qual produziu um 
material extenso sobre o evento, os manifestantes receberam como 
resposta oficial do Estado que a “homossexualidade não poderia ser 
reconhecida como um ‘problema separado’ na história dos campos 
de concentração”10 (MCLELLAN, 2011, p. 124, tradução própria). 
Isso no dia do evento significou que, após uma primeira autorização 
para uma visita em grupo guiada, os manifestantes foram 

9  “redesign of the Buchenwald museum”. 
10  “homosexuality could not be recognised as a ‘separate problem’ in the history of the 

concentration camps”. 
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impedidos de visitar em grupo as dependências dos campos, sendo 
permitidas apenas ações de cunho individual. Além disso, qualquer 
demonstração ou cartazes que identificassem os grupos ou a causa 
que ali pretendiam expor também encontraram impedimentos 
(MCLELLAN, 2011, p. 125). 

A escolha de localizar o evento no dia do Christopher Street 
Day também foi motivo de represália por parte da resposta oficial 
estatal, a qual atestou que tal conexão não ia de encontro com 
o interesse do Estado alemão oriental. Nos últimos momentos 
da Guerra Fria, grupos homossexuais promoverem um evento 
conectado às tradições de países ocidentais “localizava tais ações 
firmemente no contexto mais amplo da liberação gay e a sua 
insistência que a sociedade deve aceitar e se adaptar à realidade da 
homossexualidade”11 (MCLELLAN, 2011, p. 126, tradução própria). 
Certamente tal evidência de inserção das demandas em um contexto 
bem mais global do que a RDA gostaria de assumir não foi apreciada 
pela Stasi. A proibição da exibição das coroas de homenagem e os 
cartazes de protestos foi nítida tentativa de suprimir a “coalisão de 
duas tradições políticas: o antifascismo do Estado alemão oriental 
e o ativismo da liberação gay do Ocidente”12 (Ibid, p. 126, tradução 
própria). 

Coming-out: a Alemanha Oriental saiu do armário?
Pfaff (2006) ao analisar os acontecimentos que levaram a 

queda do Muro de Berlim nota o nascimento de vozes dissidentes 
na Alemanha Oriental na década de 1980. Essas vozes dissidentes, 
frutos das diversas insatisfações populares, junto do oposicionismo 
impulsionado pela Igreja Protestante marcam uma década 
perpassada por crises econômicas ferrenhas e uma crescente 
abstenção da intervenção e auxílio por parte da União Soviética, a 
qual também enfrentava problemas políticos e econômicos internos. 

11  “located these actions firmly in the broader context of gay liberation, and its insistence that 
society must accept and adapt to the reality of homosexuality”.

12  “the collision of two political traditions: the antifascism of the East German state and the 
gay liberation activism of the West”.
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Ao lidar com as inúmeras insatisfações populares, as 
autoridades da RDA receavam que os grupos oposicionistas e suas 
demandas desestabilizassem ainda mais o regime. Para McLellan, 
ao observar os relatórios e outros documentos que a Stasi produzia 
sobre o movimento homossexual alemão oriental, percebe-se que a 
instituição

não estava preocupada sobre a atividade entre indivíduos 
de mesmo sexo per se, mas sobre as implicações políticas 
e de segurança percebidas. Resumidamente, eles estavam 
preocupados com a possibilidade dos grupos pelos direitos 
gays desestabilizarem o regime (McLellan, p. 134, tradução 
própria).13

Assim, ao longo do agravamento das crises que o Estado 
enfrentava na década de 1980 surgiu a necessidade de se realizar 
certas concessões aos diversos grupos opositores, entre eles os 
homossexuais. Um manifesto chegou a circular entre os principais 
chefes do partido central do regime alemão oriental, onde se 
lia uma tese de que se havia atingido o momento de integrar 
os homossexuais à sociedade alemã socialista. No documento, 
diversas críticas eram direcionadas a alguns “aspectos da vida 
gay, particularmente sexo anônimo entre homens gays, mas viam 
tais ‘problemas’ como um resultado de sua marginalização na 
sociedade alemã oriental”14 (MCLELLAN, 2011, p. 135, tradução 
própria). Apesar do documento nunca ter sido disponibilizado 
ao conhecimento público, concessões entraram em curso. Uma 
delas foi a possibilidade da publicação de anúncios em jornais e 
outras publicações sobre a procura de encontros entre indivíduos 
de “mesmo sexo”, o que já era uma demanda de grupos como o 
Sonntags-Club. No entanto, tais anúncios seriam apenas aceitos 
desde que não exibissem explicitamente as palavras gay, lésbica 
ou homossexual (MCLELLAN, 2011, p. 135). Percebe-se, a partir 
desse exemplo, que não se tratava de uma radical transformação 

13  “not concerned about same-sex activity per se, but more its perceived political and security 
implications. In short, they were worried about the possibility that gay rights groups would 
destabilise the regime”.

14  “some aspects of gay live, particularly anonymous sex between gay men, but saw such 
‘problems’ as a result of their marginalization in East German society”.
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na forma com que o Estado percebia a homossexualidade, mas um 
pragmatismo a fim de frear o desmoronamento em curso do apoio 
ao regime.

As publicações, programas de rádios e de televisão passaram 
a ser canais centrais para a promoção de uma imagem almejada de 
um Estado em constante transformação e com maiores liberdades. 
Nesse sentido, as concessões feitas pelas autoridades aos grupos 
homossexuais resultaram, por exemplo, em programas no rádio 
denominados “Mensch Du! Ich bin homosexuell” (Ei, você! Eu sou 
homossexual) e “Mensch Du! Ich bin lesbisch” (Ei, você! Eu sou lésbica) 
sobre homossexualidade; e a realização de uma série de artigos na 
revista Das Magazin onde não só se falava da homossexualidade como 
também reconhecia a homofobia perpetuada na sociedade alemã. 

Apesar do pragmatismo estatal em volta de tais produções 
e a falta de uma radical discussão sobre sexualidade e gênero, 
tais mudanças eram expressivas para os grupos homossexuais, 
visto que até então lutavam com um espaço público de discussão 
extremamente reduzido. O ápice de tais concessões foi o filme 
Coming Out, um filme aprovado pelas autoridades da RDA e 
que discutiria a homossexualidade. A narrativa do filme segue 
o personagem Philipp, o qual se vê aflito no que concerne à sua 
sexualidade. No filme, percorre-se as inquietações de Philipp e o seu 
autoconhecimento como um homem homossexual. A narrativa não 
apresenta grandes complexidades e insere o espectador em alguns 
dos locais principais de sociabilidade homossexual em Berlim 
Oriental, sendo que muitos dos figurantes exibidos são os próprios 
frequentadores desses locais na vida real (MCLELLAN, 2011, p. 136). 

 Dois aspectos primordiais devem ser sublinhados para 
compreender a particularidade de tal lançamento. O primeiro 
aspecto diz respeito ao nome do filme, Coming Out, o qual, mesmo 
na Alemanha Oriental, foi mantido no inglês, não havendo um 
título alemão. Coming Out pode ser traduzido para o português pela 
ideia de “sair do armário”, a concepção do ato de um indivíduo se 
assumir homossexual. A noção da necessidade de “sair do armário” é 
bastante presente entre o movimento gay norte-americano e marcou 
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uma estratégia política central entre os grupos para a liberação gay 
(SEDGWICK, 2007). O título em inglês e a aproximação às acepções 
sobre a homossexualidade em vigor nos movimentos homossexuais 
ocidentais apontam para uma diferença expressiva em relação 
à repreensão estatal em 1984 quando os grupos homossexuais 
localizaram suas ações em Buchenwald no Christopher Street Day.  

O segundo aspecto diz respeito à forma com que a memória 
sobre a perseguição nazista aos homossexuais foi inserida no filme. 
Em uma de suas cenas finais, Philipp, após uma confusão no bar 
onde se encontra, conversa com um homossexual idoso, o qual o 
relata sobre o seu aprisionamento no campo de concentração de 
Sachsenhausen após uma denúncia anônima sobre sua sexualidade à 
Gestapo, polícia secreta da Alemanha Nazista. Segundo a narrativa 
apresentada, ele teria apenas sobrevivido com a ajuda dos seus 
camaradas comunistas que ele havia encontrado no campo de 
concentração. Por fim, o personagem dirige uma crítica à sociedade 
naquele momento: ao notar a sua militância comunista desde o 
primeiro dia do pós-guerra, ele sublinha que o Estado da RDA teria 
alcançado o fim da exploração humana e que, assim, não importava 
mais se uma pessoa era ou não judia. Haveria, em suas palavras, 
apenas uma exceção: os homossexuais, os quais teriam de alguma 
forma sido esquecidos. 

Percebe-se na narrativa do filme duas estratégias. A primeira 
é inserir a perseguição nazista aos homossexuais e relacioná-la à 
luta comunista empreendida contra o nazismo. Reconhece-se, 
então, não apenas os homossexuais como vítima do nazismo, mas 
nota uma suposta compaixão dos comunistas a tal sofrimento, fato 
esse que não poderia aqui ser confirmado ou não e que carece de 
um número maior de testemunhos. De qualquer forma, o filme, 
mesmo respondendo aos interesses propagandísticos do Estado, 
insere a homossexualidade na narrativa antifascista, em uma 
memória coletiva alemã oriental. A segunda estratégia notada é 
a crítica direcionada à contemporaneidade do filme, observando 
os homossexuais como indivíduos “esquecidos”, nas palavras do 
personagem. Pode-se supor que tal esquecimento diz respeito tanto 



Anais do XIII Encontro Regional de História - ANPUH-ES

388

à homofobia direcionada a tais indivíduos, como o silenciamento 
sobre a violência e a perseguição às quais foram submetidos durante 
o período nazista. 

Kurt Hager, o responsável pela produção cultural na Alemanha 
Oriental e, dessa forma, responsável também pela censura ou não 
de um material, aprovou o filme e, ao escrever um relatório sobre a 
película, atestou que o que seria 

politicamente significante no filme é o episódio onde Philipp 
encontra um camarada idoso, o qual foi terrivelmente torturado 
pelos fascistas e jogado em um campo de concentração por conta 
de sua sexualidade. Lá ele teria experimentado a solidariedade dos 
comunistas e encontrou seu caminho para o partido. Isso conecta o 
filme à problemática central do legado antifascista assim como os 
objetivos e ideais do movimento revolucionário dos trabalhadores. 
Essa cena lembra o espectador do fato histórico de que comunistas 
e homossexuais foram vítimas do fascismo e lutaram juntos contra 
seus algozes (HAGER, 1988 apud McLellan, 2011, p. 137, tradução 
própria).15

Considerações finais
Se em 1984 nos eventos em Buchenwald a resposta oficial do 

Estado foi que a homossexualidade não poderia ser vista como um 
problema separado na luta antifascista, percebe-se, a partir não apenas 
na análise do filme, mas nas próprias interpretações colocadas por 
Kurt Hager, uma diferença significativa no posicionamento oficial 
quanto às demandas dos grupos homossexuais sobre a memória da 
perseguição nazista. Encontra-se, finalmente, o reconhecimento 
oficial de tal perseguição e a inserção da homossexualidade dentro 
de um discurso nacional socialista autorizado pelo Estado.

Coming Out, no entanto, foi lançado na noite de 9 de novembro 
de 1989, a mesma noite em que caiu o Muro de Berlim. Assim, os 

15  “politically significant in this film is the episode where Philipp meets an old comrade, 
who was terribly tortured by the fascists and thrown into a concentration camp because of his 
sexuality. There he experienced the solidarity of communists and found his way into the party. This 
connects the film’s central problematic with the legacy of antifascism as well as with the goals of 
ideals of the revolutionary worker’s movement. This scenario reminds the viewer of the historical 
fact that communists and homosexuals were victims of fascism and fought together against their 
tormentors”.
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impactos nas discussões públicas que o filme poderia ter produzido 
foram totalmente eclipsados pelos acontecimentos da noite de 
estreia e dos desdobramentos que seguiram a queda do Muro de 
Berlim. Como nota um dos entrevistados em um documentário 
produzido sobre as vivências homossexuais na RDA, Unter Männer 
– Schwul in der DDR, a coincidência da data de estreia do filme fez 
com que a Alemanha Oriental nunca tivesse completado a sua saída 
do armário.

Dessa forma, o que foi pretendido sublinhar aqui é que as 
disputas sobre os acontecimentos passados apontam para a memória 
como uma estratégia política potente (VEROVSEK, 2016). Para 
o Estado alemão oriental, a memória sobre a perseguição nazista 
aos homossexuais foi instrumentalizada em sua negação a fim de 
deslegitimar as demandas do movimento homossexual e rejeitar 
o tracejar de conexões destes com grupos ocidentais no contexto 
de Guerra Fria. Por outro lado, em um momento de crise e receio 
pela instabilidade do regime, essa mesma memória foi resgatada 
no cerne de uma série de concessões a fim de conter as crescentes 
insatisfações populares. Já para o próprio movimento homossexual 
da RDA trazer a memória da violência sofrida pelos homossexuais 
durante o nazismo foi uma chave discursiva fulcral para alcançar 
um maior espaço público de discussão e o reconhecimento da 
homossexualidade como parte constitutiva da sociedade alemã 
oriental. 

Observar tais disputas se torna não apenas uma estratégia 
interpretativa sobre as formas com que memória, história e política 
se entrecruzam, como também produz uma retórica combativa 
potente frente os crescentes negacionismos que têm sido instituídos 
na contemporaneidade e, mais uma vez, especialmente na figura de 
líderes e instituições estatais. 
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“Valorizar a família e respeitar (...) nossa 
tradição judaico-cristã”:

afinidades e convergências entre Jair Bolsonaro 
e a Assembleia de Deus, e a influência teológico-

política no Brasil

Homero Higor Lima Ramos1

Jair Messias Bolsonaro foi eleito como o 38º presidente da 
República Federativa do Brasil recebendo 57.796.847 votos nas 
eleições de 2018, o que representou 55,13% dos votos válidos. Deste 
quantitativo, segundo pesquisa realizada pelo Instituto Datafolha2, 
mais de 21 milhões partiram dos evangélicos, ou seja, 69% dos 
protestantes optaram pelo ex-capitão das Forças Armadas e 
deputado federal por sete mandatos. Os números impressionam.

Se não houve apoio unânime – o que seria, de fato, 
improvável, tendo em vista os milhões de indivíduos ligados às 
múltiplas denominações dentro do segmento –, a expressiva votação 
partilhada por esse grupo fragmentado e diverso por natureza, revela 
a aderência que as pautas bolsonaristas tiveram entre os religiosos.

Na esteira deste apoio massivo, destaca-se a presença das 
Assembleias de Deus, que, além de se constituírem como principal 
representante do pentecostalismo brasileiro, formam o grupo 
mais importante dentro do evangelicalismo nacional em relação a 
número de membros e templos3, e com maior destaque nos últimos 
anos no Congresso Nacional – a denominação é a mais numerosa 

1 Mestrando em História (PPGHIS-UFES). E-mail: homeroramos16@gmail.com.
2 Pesquisa realizada pelo Datafolha em 25 out. 2018.
3 Dados do Censo realizado pelo IBGE em 2010.
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dentro da Frente Parlamentar Evangélica, popularmente chamada de 
Bancada Evangélica ou Bancada da Bíblia.

Mas o que explica tamanha adesão ao candidato da extrema-
direita, uma vez que Bolsonaro não cumpre, pessoalmente, às 
expectativas do público evangélico conservador? De que maneira 
alguém que se autodeclara católico, casado por três vezes e 
reconhecido pelos frequentes episódios de fúria e declarações 
preconceituosas – por vezes criminosas –, como nos casos em que 
considerou sua filha caçula como uma “fraquejada4”, pelo fato de 
ser mulher, quando chamou de “escória do mundo5” os refugiados 
de diferentes nações, quando saldou um torturador no voto de 
impeachment da então presidente Dilma Rousseff6 ou mesmo quando 
afirmou que “o erro da Ditadura foi torturar e não matar7”, pôde ser 
percebido como o messias, na visão dos assembleianos? 

Reverberando a inquietação de Gedeon de Alencar (2020):

Como e por que um deputado carioca, por 27 anos, membro do 
‘baixo clero’, que raras vezes se pronunciou na Câmara Federal, 
defensor da família tradicional, mas divorciado pela terceira 
vez; católico, mas batizado por um pastor assembleiano no Rio 
Jordão; expoente da moral cristã, mas propagador de vídeos 
pornográficos; contra o Brasil ser um paraíso gay, mas incentiva 
estrangeiros a abusarem das mulheres; opositor da educação 
sexual, mas a favor de que crianças possam aprender a usar armas; 
com discurso de segurança, mas que como parlamentar fluminense 
nunca contribuiu para a causa, como esse homem conseguiu 
apoio e adesão da maioria dos católicos e evangélicos no Brasil? 
(ALENCAR, 2019, p. 20).

Para a compreensão dessa questão, faz-se necessário 
investigar a trajetória política das Assembleias de Deus até os 
anos 1980, enfatizando o período da Ditadura Militar (1964-1985), 

4 Disponível em: https://exame.com/brasil/piada-de-bolsonaro-sobre-sua-filha-gera-
revolta-nas-redes-sociais/. Acesso em de nov. 2020

5 Disponível em: https://exame.com/brasil/bolsonaro-chama-refugiados-de-escoria-
do-mundo/. Acesso em 18 nov. 2020.

6 Disponível em: https://oglobo.globo.com/brasil/bolsonaro-menciona-chefe-do-
doi-codi-ao-votar-pelo-impeachment-2-19112343. Acesso em 18 nov. de 2020.

7 Disponível em: https://jovempan.com.br/programas/panico/defensor-da-ditadura-
jair-bolsonaro-reforca-frase-polemica-o-erro-foi-torturar-e-nao-matar.html. Acesso em 
18 nov. 2020.
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das condições sociais e políticas que possibilitaram a ascensão 
de Bolsonaro, além da crescente influência de uma configuração 
teológico-política a nível nacional.

Trajetória política das Assembleias de Deus
Por muito tempo, as Assembleias de Deus mantiveram-se 

avessas a qualquer tipo de envolvimento com a política institucional. 
Para ser mais preciso, de sua fundação, em 1911, com Gunnar 
Vingren e Daniel Berg, missionários suecos que partiram dos 
Estados Unidos e se estabeleceram em Belém do Pará, até a década 
de 1980, a denominação não oferecia apoio oficial a candidaturas de 
seus membros, o que contribuiu para que estas fossem parquíssimas. 
Geremias Couto (2016), pastor assembleiano ligado à CGADB8 
(Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil), atribui 
essa resistência ao fato de que, pela força da lei, os missionários 
estrangeiros não podiam envolver-se em assuntos relacionados à 
política brasileira, além disso, temiam que sua missão evangelizadora 
fosse comprometida em razão do vínculo entre o Estado e a Igreja 
Católica. Todavia, existem outros fatores que explicam a longa 
duração do absenteísmo político das Assembleias de Deus. Um 
deles foi a perseguição político-religiosa sofrida pelos missionários 
quando ainda viviam na Suécia, onde a associação estatal era com a 
Igreja Luterana. 

Para além dos aspectos históricos, políticos e sociais, há 
um outro traço, este teológico, que explica tal afastamento. Em 
se tratando de Escatologia, doutrina caríssima aos pentecostais 
brasileiros e norte-americanos e que versa sobre os últimos 
acontecimentos, as Assembleias de Deus seguem o que se chama de 
Pré-milenismo Dispensacionalista, ou Dispensacionalismo. Conforme 
Sérgio da Mata (2020), essa doutrina defende, basicamente:

a) Rigorismo extremo na interpretação dos textos bíblicos. 
Não há ambivalência ou contradições possíveis (...); b) Há 
um nexo claro, mas não identidade, entre Israel e a Igreja. A 

8 Apesar de não ser a única, a CGADB é a maior e mais antiga convenção nacional 
das Assembleias de Deus no Brasil.
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verdadeira Igreja, como comunidade de fé, é ‘invisível’; ao posso 
que Israel, comunidade étnico-político-religiosa, é a realidade 
histórica concreta; c) Crença no retorno iminente de Cristo, no 
arrebatamento e no milênio (MATA, 2020, p. 62). 

Portanto, a “visão pré-milenarista contribuiu para que os 
pentecostais não se envolvessem com as questões políticas e sociais, 
pois o fim do mundo era uma realidade próxima” (CARVALHO, 
2014, p.141). André Fonseca (2020) sintetiza a discussão da seguinte 
forma:

Desse modo, a experiência sueca, que impingia Berg e Vingren a 
manterem um certo distanciamento das esferas políticas e sociais, 
moldou a postura de ojeriza à política que seria característica da 
AD [Assembleia de Deus] por várias décadas após sua fundação 
no Brasil. Mas há outro fator que, invariavelmente, deve ser 
adicionado a essa reflexão. Desde fins do século XIX, recrudesciam 
no ambiente protestante estadunidense ideias milenaristas, ou 
seja, o retorno de Cristo à Terra era iminente. Esse apocalipticismo 
acabou contribuindo ainda mais para aquele pensamento de 
reclusão social trazido na bagagem dos futuros missionários, 
um pensamento que, a partir de então, encontrava lastro em 
uma lógica bem simples: não havia tempo nem necessidade de o 
cristão envolver-se em demandas relacionadas com um mundo 
inescapavelmente fadado à danação eterna. Isso ajuda a explicar o 
porquê da centralidade do milenarismo na arquitetura teológica e 
doutrinária da AD e, consequentemente, a opção dessa instituição 
de manter-se afastada do âmbito político (FONSECA, 2020, p. 
180).

Porém, durante o período da Ditadura Militar houve uma 
mudança de comportamento, e muito se deveu à reinterpretação 
de seu papel no mundo. Se, anteriormente, o Dispensacionalismo 
contribuiu para que as Assembleias de Deus rejeitassem a política, 
nesse momento, a corrente foi também uma das responsáveis 
por sua participação nos debates públicos, pelo interesse sobre 
as discussões que circundavam a sociedade, pois já não se deveria 
mais adotar uma postura escapista em relação à realidade terrena, 
e sim de transformação social por meio da implementação dos 
valores bíblicos. Por meio de seu jornal oficial, o Mensageiro da Paz, 
a instituição disseminou seus ideais de ordem e boa conduta, que 
tinham no comunismo – ou na representação deste – a sua figura 
antagônica e, consequentemente, o inimigo a ser derrotado. 
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O golpe aplicado em João Goulart, legítimo presidente da 
República, e a consolidação da Ditadura Militar, por mais irônico 
que possa parecer, foram justificados como um meio para se defender 
a democracia. Apesar de eleito pelo voto popular tanto para vice-
presidente em 1961, já que naquele período candidatos a presidente 
e a vice não compunham chapa única, sendo a votação realizada 
separadamente, quanto, depois da renúncia de Jânio Quadros, no 
plebiscito em 1963 para a volta do sistema presidencialista, Jango 
era acusado de tentar impor uma ditadura comunista no país, em 
virtude de seu lastro histórico com setores de esquerda desde quando 
foi Ministro do Trabalho de  Getúlio Vargas, como os sindicatos, 
por exemplo, e das reformas de base, conjunto de iniciativas que 
propunham medidas para os sistemas bancário, fiscal, urbano, 
administrativo, agrário e universitário.

Em um ambiente altamente polarizado, marcado por 
posicionamentos radicalmente opostos, em que simbolismos 
religiosos recorrentemente foram utilizados para legitimar opções 
políticas, o governo João Goulart não resistiu aos sucessivos ataques 
fomentados pelo estigma de comunista. A pressão das numerosas 
Marchas da Família com Deus pela Liberdade, que mobilizaram grandes 
massas e contaram com efetiva participação dos evangélicos, 
reivindicando sua saída da presidência, oferecem um panorama das 
reações ocorridas (PRESOT, 2014).

De acordo com Rodrigo Patto Sá Motta (2002), o 
anticomunismo constitui-se em um elemento tradicional e influente 
dentro da política brasileira e forneceu as bases para os dois regimes 
autoritários ocorridos no século XX, o Estado Novo de Vargas e a 
Ditadura Militar. Associado à imoralidade, às doenças, ao ateísmo 
e a forças demoníacas, em uma nação marcada pela religiosidade 
como o Brasil, não é difícil inferir o impacto que a representação 
dessa ideologia, pela ótica de seus detratores, pode causar. 

De acordo com Motta (2002):

Em suma, além de ser ditatorial, ateu, imoral, assassino e diabólico 
o comunismo também traria miséria e exploração aos infelizes 
povos que caíam sob suas garras. Longe das utopias generosas 
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com que se apresentaria para enganar os ingênuos, a realidade nos 
países comunistas estaria mais para inferno que paraíso (MOTTA, 
2002, p. 104).

O conservadorismo, os valores comuns, em especial a 
importância da ordenação e hierarquização social e o combate ao 
comunismo, levaram as Assembleias de Deus a se aproximarem dos 
militares, oferecendo seu apoio até o fim da Ditadura (ALMEIDA, 
2016). Uma vez adentrada explicitamente ao mundo do político, o 
passo seguinte dado pela instituição foi o de apoiar candidaturas 
de membros e incentivar o voto nos irmãos de fé. Pode-se dizer 
que obteve relativo sucesso, pois nas eleições de 1986, inseridas no 
contexto da Constituinte, o número de deputados eleitos vinculados 
às Assembleias de Deus saltou de um para 13, quando formou-se a 
primeira bancada evangélica.

Ascensão de Bolsonaro
O cenário dos anos 1960 a 1980 apresenta semelhanças 

com o da última década no Brasil pelo clima de tensão e divisão 
na sociedade. O agitado período conta com alguns episódios e 
reverberações importantes, como, por exemplo, as manifestações 
de 2013, a ruptura do código democrático em 2014, quando o PSDB 
não reconheceu cordialmente a derrota de Aécio Neves nas eleições 
presidenciais e o processo de impeachment da então presidente 
reeleita, Dilma Rousseff, em 2016, dentre outros acontecimentos. 
Assim como na década de 1960 e em outros momentos históricos, 
mais uma vez foram tempos de radicalização em que a fratura social 
estava exposta. E, novamente, frente à crise, os brasileiros optaram 
por uma saída autoritária.

Segundo Daniel Aarão Reis (2019), houve condições nacionais 
e internacionais que propiciaram o êxito de Jair Bolsonaro. Não 
obstante suas características próprias, o bolsonarismo não é 
um fenômeno apenas brasileiro, antes, está circunscrito em 
um movimento mundial, nomeado de reação nacionalista ou 
nacionalismo de direita, que rechaça qualquer ação entendida como 
capaz de corromper tradições, valores e costumes. 
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Trata-se de uma extrema-direita descomplexada, ativa e 
propositiva, de grande ativismo público, com frequentes 
incursões nas ruas, explorando as insuficiências e deficiências dos 
regimes democráticos, instrumentalizando-os quando convém, 
desfigurando-os ‘por dentro’ e usando intensamente mecanismos 
próprios da revolução digital (REIS, 2019, p.3).

O autor destaca seis aspectos centrais deste movimento 
de alcance global, a saber, (1) o nacionalismo extremado de suas 
propostas; (2) a visada internacional, evidenciada em tentativas 
e práticas de articulação orgânica; (3) o viés visceralmente 
antidemocrático; (4) o conservadorismo social e religioso; (5) a 
conquista, através de uma ascensão fulminante, da condição de ator 
relevante e incontornável da luta política; e (6) a capacidade de 
integrar e ser confluência de um conjunto de tendências de direita, 
cuja força se potencializa no quadro da reação nacionalista, e afirma 
que “o bolsonarismo é a face brasileira desse fenômeno” (REIS, 2019, 
p.3-4).  

Se o contexto exterior favoreceu, a dinâmica interna 
também teve seu lugar na escalada autoritária. Dentro da discussão 
levantada por Daniel Aarão Reis Filho, dois elementos elencados 
elucidam a questão: a tradição autoritária da sociedade brasileira e o 
esgarçamento do ideal político inaugurado com a Nova República, 
compreendido nos 30 anos entre a Constituição de 1988 e as eleições 
de 2018.

A tradição autoritária pode ser percebida, por exemplo, 
nas relações mantidas entre governo e sociedade durante a última 
ditatura. A permanência no poder durante 21 anos e a saída 
negociada e impune, apesar dos crimes contra a humanidade, não 
ocorreram somente com base em repressão ou manipulação, antes 
porque o regime também adotou práticas que estão enraizadas 
no cotidiano político e cultural, como a conciliação/acomodação, 
que é evidenciada na negação de conflitos, o pragmatismo e o 
personalismo (MOTTA, 2018). A Ditadura Militar obteve apoio 
e legitimidade de diversos grupos e segmentos, como a grande 
imprensa, os religiosos e o empresariado, justamente em função 
de seus bem alicerçados valores autoritários, portanto, seu viés 
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antidemocrático não a configurou em algo totalmente estranho e 
imposto por meio de violência, antes, a Ditadura pode ser entendida 
como um produto social.

Mesmo distanciando-nos de qualquer espécie de fatalismo ou 
ciclicidade, são inegáveis os reflexos no tempo presente, tanto da 
tradição autoritária brasileira, que encontra-se apoiada em práticas 
e discursos como o racismo, a corrupção, a desigualdade social, a 
violência, a intolerância e a discriminação (REIS, 2019), quanto 
da conjuntura que fez desacreditar a classe política, criando uma 
atmosfera favorável à ascensão do bolsonarismo.

Daniel Reis (2019) ressalta a atuação do PT e do PSDB no 
agravamento do descrédito da política. Segundo o autor, os dois 
partidos se estabeleceram como os principais dentre os surgidos no 
contexto da abertura política e contribuíram significativamente 
com seus ideais reformistas. Porém, passo a passo, ambas 
agremiações falharam em corresponder aos novos desafios, em 
atualizar-se frente às demandas sociais, especialmente sobre os 
temas de segurança pública e combate à corrupção. Ademais, tais 
partidos não somente perderam o destaque obtido por conta de 
suas referências inovadoras, como também se integraram às velhas 
dinâmicas e costumes da classe política, como “fisiologia, troca-
troca de siglas, descompromisso com princípios etc” (REIS, 2019, 
p.6), o que foi explicitado no envolvimento de suas principais 
lideranças em diversos casos de corrupção. Além do impacto sobre 
os próprios partidos, todo esse cenário contribuiu também para o 
desabono do sistema político em si. 

Concomitantemente, ocorreram inúmeros protestos de rua, 
como as mobilizações de junho de 2013 e outras manifestações nos 
anos seguintes, a exemplo das que pediam por nova intervenção 
militar – leia-se “volta da Ditadura” –, além do fortalecimento das 
bancadas religiosa e armamentista no Congresso Nacional, o que 
gerou maior acirramento da polarização ideológica no país. Jair 
Bolsonaro aproveitou-se das condições do momento para unir-se a 
grupos que se converteram em uma base de apoio considerável. O 
movimento acertado alçou um parlamentar que compunha o baixo 
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clero da Câmara dos Deputados ao mais elevado posto do Poder 
Executivo, quebrando a hegemonia do PT e do PSDB na alternância 
das disputas presidenciais.

Como analisa Daniel Aarão Reis (2019):

Bolsonaro soube tecer importantes alianças com o capital 
financeiro (Paulo Guedes), apareceu como campeão da moralidade 
e da segurança (Moro), teceu e consolidou laços com as igrejas 
evangélicas (reação à pauta identitárias dos costumes) e com 
outras forças conservadoras – as bancadas da ‘bala’ (aparelhos 
de segurança e oficiais militares) e do boi (agronegócio de 
exportação). Em contraste com o que faziam Lula e o petismo, 
ampliou consideravelmente suas alianças, tornando-se estuário 
de uma ampla frente conservadora, bastante heterogênea, e que 
ia muito além das fronteiras estreitas da extrema-direita, da qual 
Bolsonaro sempre foi expressiva liderança (REIS, 2019, p. 8).

A escolha por Jair Bolsonaro tem como horizonte as duas 
dimensões em voga nessa discussão, a tradição autoritária, presentes 
em suas falas de exaltação à Ditadura Militar e no personalismo, 
ao criticar a mediação feita pelo sistema político institucional e 
reivindicar um contato direto com seus eleitores, seja por meio das 
redes sociais ou aparições em eventos e atos públicos; e a conjuntura 
política, uma vez que Bolsonaro soube incorporar, pelo menos para 
o seu eleitorado, a imagem de um político diferente dos demais, 
um personagem outsider, não alinhado ao sistema político. Pela 
construção dessa figura, obteve grande sucesso na comunicação 
com as massas, valendo-se ora de bordões com frases bíblicas, ora 
de bravatas, sem contar sua aproximação com grupos de influência.

Esses fatores demonstram em que condições Bolsonaro ganhou 
força de maneira geral, mas não esgotam a questão da preferência 
dos assembleianos especificamente, pois se ser ou apresentar-se 
como religioso e conservador proporcionasse apoio automático, 
Marina Silva e Cabo Daciolo, por exemplo, poderiam ter desfrutado 
de melhor sorte em 2018 – os dois receberam pouco mais de um 
milhão de votos, ocupando 8º e 6º lugares, respectivamente, na 
listagem dos candidatos mais votados. Ambos são pentecostais e 
Marina Silva é, inclusive, membro da denominação. Sendo assim, 
que elemento pode aclarar a preferência dos fiéis das Assembleias 
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de Deus a Bolsonaro em detrimento de outros candidatos que, 
virtualmente, se encaixariam melhor no perfil evangélico?

Teologia e política: a força do dispensacionalismo
Jair Messias Bolsonaro ter sido enormemente apoiado pelos 

setores religiosos do Brasil é um fato que os números comprovam. 
Resta-nos entender o porquê do apoio dos assembleianos.

Antes de mais nada, pode parecer óbvio, mas cabe ressaltar 
que os assembleianos são também cidadãos brasileiros comuns, o 
que significa dizer que a onda bolsonarista inundou não somente a 
este grupo de eleitores, mas também a muitos outros, caso contrário 
Jair Bolsonaro não teria sido eleito, já que a quantidade de votos 
recebida por todo o eleitorado evangélico – neste caso, para além 
dos membros das Assembleias de Deus – está estimado em metade 
do que o atual presidente recebeu dos católicos, por exemplo. Feitas 
essas considerações, é necessário salientar a inegável aderência 
alcançada por Bolsonaro dentro da denominação.

 As Assembleias de Deus são igrejas conservadoras, que 
historicamente se posicionam contrariamente a respeito de temas 
como legalização das drogas, do aborto e da união homoafetiva. 
Dessa maneira, é entendível a simpatia a um candidato que se 
posicione similarmente, e a maior demonstração disso é a quantidade 
de integrantes da Frente Parlamentar Evangélica no Congresso e o 
crescente número de candidatos que levam eu sou nome a alcunha 
irmão, pastor, apóstolo9 e afins. Ou seja, estar alinhado, de alguma 
maneira, com os evangélicos, pode se configurar num importante 
capital político.

Acrescido a isso, Bolsonaro, desde a corrida presidencial até 
o momento atual, tem se notabilizado pelas diversas sinalizações 
aos evangélicos. Para citar alguns exemplos, repetidas menções 
à passagem bíblica encontrada em João 8.32: “Conhecereis a 

9 Disponível em: http://g1.globo.com/politica/eleicoes/2014/blog/eleicao-em-
numeros/post/numero-de-candidatos-pastores-cresce-47-em-quatro-anos.html. Acesso 
em 02 dez. 2020
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verdade e a verdade vos libertará” (BÍBLIA, 2015), o lema “Brasil 
acima de tudo e Deus acima de todos”, a oração realizada por 
Magno Malta e transmitida ao vivo em rede nacional, quando do 
resultado de sua vitória em 2018, a participação em eventos como 
o The Send Brasil e a Marcha para Jesus, a nomeação de evangélicos, 
a maioria pastores, para liderar ministérios, tais como Damares 
Alves (Mulher, Família e Direitos Humanos), Onyx Lorenzoni 
(Cidadania), Milton Ribeiro (Educação) e André Mendonça 
(Justiça e Segurança Pública) e a promessa de indicar um pastor 
para ser o próximo ministro do STF. Aliás, Bolsonaro afirmou 
que um pastor substituirá o decano Marco Aurélio Mello em um 
culto na Assembleia de Deus Ministério do Belém, São Paulo, 
que é a maior ramificação da denominação no Brasil, na ocasião 
da comemoração do aniversário de seu pastor presidente, José 
Wellington Bezerra da Costa.

Bezerra da Costa presidiu também a Convenção Geral 
das Assembleias de Deus no Brasil (CGADB) por quase 30 anos, 
posto que desde 2017 é ocupado pelo seu filho, o também pastor 
José Wellington Junior, e ainda em outubro de 2018, às vésperas 
da eleição, declarou: “de todos os candidatos, o único que fala 
o idioma do evangélico é Bolsonaro10”. Não surpreende o fato 
de que as Assembleias de Deus, num comunicado feito em suas 
redes sociais, tenham apoiado oficialmente Jair Bolsonaro no 
segundo turno do pleito presidencial e dado destaque de capa à 
sua entrevista ao Mensageiro da Paz (n. 1604, jan. de 2019, p. 1), em 
janeiro de 2019, mês de sua posse como presidente, mesmo porque 
esta não foi a primeira vez que o periódico o elevou, conforme nos 
informa Gedeon de Alencar (2020):

Nas eleições de 2010 e 2014, o Mensageiro da Paz, jornal das 
Assembleias de Deus, apoiou abertamente os candidatos do PSDB, 
mas nas de 2018, o mesmo jornal, fez um quadro em que mostrava 
que todos os candidatos eram desqualificados, com exceção de 
Jair Bolsonaro, pois, somente ele apoiava Israel e tinha uma pauta 
moral (ALENCAR, 2020, p. 164).

10 Disponível em: https://epoca.globo.com/como-bolsonaro-se-tornou-candidato-
dos-evangelicos-23126650. Acesso em 03 dez. 2020.
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Em setembro de 2020, uma comitiva da CGADB foi recebida 
no Palácio do Planalto por Jair Bolsonaro, além de diversas 
outras aparições do atual presidente da República em cultos e 
conferências, fatos que demonstram a afinidade mantida com as 
lideranças da instituição e que, certamente, o fez receber voto 
desse público. Entretanto, volta à tona a indagação a respeito de 
Marina Silva e Cabo Daciolo, e se a defesa de determinadas pautas 
de caráter moral e a aproximação com o segmento evangélico – e 
mais estritamente assembleiano – foram os fatores preponderantes 
na conversão de simpatia em sufrágio. A hipótese aqui levantada 
é que há outro elemento que explica a predileção por Bolsonaro. 
Trata-se do Dispensacionalismo, a corrente escatológica seguida pelas 
Assembleias de Deus. 

Uma das marcas importantes dessa doutrina, criada por John 
Nelson Darby no século XIX, é a centralidade de Israel no plano 
divino, pois todas as promessas feitas àquela nação permanecem 
vigentes e devem ser interpretadas literalmente (WACHHOLZ; 
REINKE, 2020). O Dispensacionalismo prega a defesa irrestrita 
ao Estado de Israel por ser uma ordenação bíblica, tanto por estar 
relacionado aos acontecimentos previstos para o fim dos tempos, 
quanto porque há uma virtual recompensa material para aqueles 
que se posicionarem dessa maneira.

Como elucidam Wilhelm Wachholz e André Reinke (2020), 
o Dispensacionalismo serve como alicerce ao movimento conhecido 
como sionismo cristão, em que o sentimento religioso motiva a ação 
política em favor de Israel:

Há um intenso ponto de contato entre teologia e política 
internacional quando o assunto é o Estado de Israel. O resultado 
deste contato é o movimento chamado de sionismo cristão, 
relacionado ao sionismo, mas distinto dele. O sionismo é um 
movimento de cunho nacionalista judaico promotor do retorno 
do povo judeu à Palestina e retomada da soberania na forma de 
Estado; já o sionismo cristão trata do apoio dos cristãos protestantes 
ao sionismo, promovendo suas crenças religiosas e objetivos 
políticos. Portanto, o sionismo cristão é um entrecruzamento 
entre teologia e política, pois as razões para tal apoio são religiosas 
(WACHHOLZ; REINKE, 2020, p. 255).
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Sérgio da Mata (2020), referindo-se ao Dispensacionalismo, 
explica que, desde a última década, está um curso no Brasil uma 
nova configuração teológico-política que teve seu ponto de maior 
efervescência na última disputa presidencial. De acordo com 
o autor, trata-se de uma espécie de Brazilian Hebraism, ou seja, a 
expansão de um imaginário coletivo em que Israel e tudo que se 
liga a esta nação, seja em termo de cultura, tradições, valores, etc, 
são representados como o ideal de moralidade, sabedoria, sucesso, 
inteligência e providência divina.

Jair Bolsonaro, como em outras oportunidades, teve a 
percepção de como se portar a fim de tirar proveito político da 
situação. É nesse contexto que torna-se significativo o batismo no 
rio Jordão – especialmente por ter sido pelas mãos de um pastor, 
nesse caso, Everaldo Dias –, as menções honrosas a Israel, estender 
a bandeira daquele Estado Nacional na Marcha para Jesus, falar em 
transferir a embaixada para Jerusalém, e diversas outros atos que 
gesticulam para uma base aliada fiel. É o que pode ser observado em 
um pequeno trecho que compôs seu discurso de posse realizado no 
Congresso Nacional e dirigido aos parlamentares:

Vamos unir o povo, valorizar a família, respeitar as religiões e 
nossa tradição judaico-cristã, combater a ideologia de gênero, 
conservando nossos valores. O Brasil voltará a ser um país livre 
das amarras ideológicas (LEIA... 2019).

O trecho condensa bem as pautas defendidas desde a 
campanha eleitoral. Estão presentes nestas frases, temas que foram 
e continuam sendo caros a Bolsonaro e à sua rede de apoiadores, 
como a pretensa cordialidade e harmonia social, a defesa dos valores 
tradicionais sejam eles familiares ou religiosos, trazendo à baila a 
figura de Israel, a crítica à dita ideologia de gênero, comumente 
associada ao conglomerado abstrato chamado de comunismo, a 
despeito de qualquer teorização do mesmo, e o engrandecimento 
do Brasil, ao menos discursivamente. Estes tópicos, reunidos, 
ativam os ânimos dos admiradores pentecostais de Jair Bolsonaro, 
por isso, pode ser afirmado que a imbricação entre bolsonarismo e 
dispensacionalismo fez com que Bolsonaro passasse a ser concebido 



Anais do XIII Encontro Regional de História - ANPUH-ES

406

como o escolhido de Deus para liderar o Brasil, o que lhe concedeu 
a vitória entre os assembleianos, diferenciando-o, inclusive, de 
Marina Silva e Cabo Daciolo.

Marina Silva jamais abraçou o conservadorismo esperado de 
um legítimo representante assembleiano, tampouco adentrou no 
imaginário dispensacionalista. A associação de sua imagem junto 
aos evangélicos nunca foi estreita como a de Bolsonaro, contudo, 
ainda assim influenciou para seus terceiros lugares nas eleições 
presidenciais de 2010 e 2014, acrescente-se a isso o fato de ela ter se 
apresentado como uma terceira via, quando a polarização era então 
entre PT e PSDB. Porém, em 2018, com as tensões mais acirradas e a 
expansão dessa teologia política, o fato de ter um histórico ligado ao 
PT, foi, sem dúvida, um fator de rejeição, já que ela também deixou 
de ser concebida como a opção que fugiria ao padrão estabelecido 
pela dinâmica política das últimas duas décadas.

No caso de Cabo Daciolo, o cálculo político, o pragmatismo, 
pode ser um indicador da razão de não ter recebido votos 
pesadamente. Diferentemente de Marina Silva, Benevenuto Daciolo 
se aproximava muito mais de uma pentecostalidade popular, por 
sua persona, seu modo de falar e suas diversas referências à Bíblia, 
a Deus e a Jesus. Porém, sempre foi um candidato marginal, 
parlamentar com atuação discreta no Congresso, sem ligações com 
grupos influentes e com o capital financeiro. Além disso, como já 
mencionado, ser pentecostal não é o único requisito para receber 
os votos deste público, como já indicava a baixa votação do Pr. 
Everaldo Dias, da Assembleia de Deus – o mesmo que batizou 
Bolsonaro –, em 2014. 

Considerações finais
Proteção da família tradicional, combate à corrupção e 

ao comunismo, foram algumas das pautas que viabilizaram a 
aproximação entre Bolsonaro e um importante segmento da 
sociedade brasileira, a saber, os evangélicos. De fato, o tema dos 
valores ético-morais influenciaram enormemente a adesão dos 
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assembleianos, que, historicamente, se posicionam politicamente 
ao lado daqueles que se colocam em defesa do conservadorismo 
religioso, esse foi o paradigma de atuação nas décadas de 1960 a 
1980, apoiando a Ditadura Militar, como também em 2018.

Contudo, esse momento histórico foi possível dentro de 
determinadas condições, externamente com a onda conservadora 
mundial e a associação da imagem de Jair Bolsonaro a de 
Donald Trump, eleito presidente dos Estados Unidos em 2016, e 
nacionalmente, por expressar a tradição autoritária da sociedade 
brasileira e valer-se do declínio do ideal da Nova República, 
manifesto no descrédito da classe política junto à considerável 
parcela da população, o que propiciou a emergência de um tipo 
de salvacionismo, em que um político profissional, com carreira de 
quase 30 anos, foi considerado como alguém que não fazia parte 
da classe política, sem contar as alianças estabelecidas com grupos 
influentes dentro do Congresso, como também na sociedade de 
maneira geral.

Jair Bolsonaro foi capaz de articular várias referências em 
torno de si, o que o distinguiu de outros candidatos. Na sua relação 
com os assembleianos, tanto a pauta moral, quanto as sinalizações 
ao segmento e, sobretudo, as menções elogiosas a Israel, a nação 
escolhida para cumprir desígnios divinos e a quem o seu apoio é 
recompensado, o fizeram ser percebido como o escolhido de Deus 
para governar a nação.

Referências
ALENCAR, Gedeon Freire de. Um país laico com um governo terrivelmente 
cristão? Interações, v. 14, n. 25, p. 13-28, 2019.

ALENCAR, Gedeon Freire de. Jair Messias Bolsonaro: o “eleito” de Deus? Revista 
Brasileira de História das Religiões, v. 13, n. 37, p. 161-175, 2020.

ALMEIDA, Adroaldo J. S. Pelo Senhor, marchamos: os evangélicos e a ditadura 
militar no Brasil (1964-1985). 2016. 310 f. Tese (Doutorado em História) – 
Instituto de Ciências Humanas e Filosofia, Universidade Federal Fluminense, 
Rio de Janeiro.



Anais do XIII Encontro Regional de História - ANPUH-ES

408

BÍBLIA de Jerusalém. São Paulo: Paulus, 2015.

CARVALHO, Osiel. Pentecostalismo na esfera pública: a participação da 
Assembleia de Deus na política partidária brasileira. Revista Azusa, v. 5, n. 1, p.137-
152, 2014. 

COUTO, Geremias. Política. Campina Grande: Visão Cristã, 2016.

FONSECA, André D. Revista A Seara e o debate sobre a inserção da Igreja 
Assembleia de Deus na política partidária (1956-1958). Revista Brasileira de História 
das Religiões, v. 13, n. 37, p. 177-217, 2020.

LEIA a íntegra dos dois primeiros discursos do presidente Jair Bolsonaro. Veja, 
1 jan. 2019. Disponível em: https://veja.abril.com.br/politica/leia-a-integra-dos-
dois-primeiros-discursos-do-presidente-jair-bolsonaro/. Acesso em: 18 dez. 2020.

MOTTA, Rodrigo P. S. Em guarda contra o perigo vermelho: o anticomunismo no 
Brasil (1917-1964). São Paulo: Perspectiva, 2002.

MOTTA, Rodrigo P. S. Cultura política e ditadura: um debate teórico e 
historiográfico. Revista Tempo e Argumento, v. 10, n. 23, p. 109-137, 2018.

PRESOT, Aline. Celebrando a “Revolução”: as Marchas da Família com Deus pela 
Liberdade e o golpe de 1964. In: QUADRAT, Samantha Viz; ROLLEMBERG, 
Denise (org.). A construção social dos regimes autoritários: Brasil e América Latina. 
Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2010. 2 v.

REIS, D.  A. Notas para a compreensão do Bolsonarismo. Estudos Ibero-Americanos, 
v. 46, n. 1, p. 1-11, 2020.

MATA, Sérgio da. A Teologia Política do Governo Bolsonaro. In: KLEM, Bruna; 
PEREIRA, Mateus; ARAUJO, Valdei (org.). Do Fake ao Fato: des(atualizando) 
Bolsonaro. Vitória: Milfontes, 2020.

WACHHOLZ, Wilhelm; REINKE, André. D. “Pela paz de Jerusalém”. Revista 
Brasileira de História das Religiões, v. 13, n. 37, p. 253-273, 2020.



409

A pesquisa historiográfica sobre 
os cânones do pensamento 

político brasileiro:
considerações sobre as ideias e a biografia de 

Alberto Torres (1865-1917)

João Paulo de Souza Favoretti1

O estudo sobre sujeitos históricos e o legado que produziram 
é uma tarefa que exige muitos cuidados do historiador que se 
propor a fazê-lo. Não se trata de uma simples leitura de fontes 
primárias e uma comparação com referenciais de nosso tempo, mas 
sim de construir o conhecimento a partir de exemplos de pessoas 
que foram capazes de deixar registros sobre determinadas épocas. 
Daí a importância de considerar a distância temporal em que o 
indivíduo viveu e o espaço por ele habitado como determinantes, 
pois o tipo de percepção que possuía de seu contexto e as condições 
de produção intelectual, por exemplo, eram, e continuam sendo, 
fatores de peso para que uma época da história possa ser objeto de 
reflexão e análise, a fim de que os contemporâneos possam tê-la 
como referência.

Nesse caminho que se insere a figura de Alberto Martins de 
Seixas Torres (1865-1917), um intelectual fluminense que ocupou 
espaços importantes no poder e adquiriu uma bagagem capaz 
de colocá-lo em posição de destaque no grupo dos cânones do 
pensamento político brasileiro, segundo Christian Lynch (2016, p. 
91). A presente discussão visa apresentar reflexões e apontamentos 

1 Mestre em História pelo Programa de Pós-Graduação em História/PPGHIS da 
Universidade Federal do Espírito Santo/UFES. Professor de História da Rede Municipal 
de Vitória/ES. E-mail: favoretti.jp@gmail.com.
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sobre vida deste sujeito, tendo em vista que sua atuação política no 
âmbito dos três poderes nos primórdios da República permitiu-o 
se tornar uma lente histórica reveladora de aspectos de sua época. 
Como intelectual, na medida em que ele se dedicava a produzir 
análises e críticas sobre acontecimentos de seu mundo, Torres as 
publicava em forma de artigos jornalísticos e em formato de livros, 
o que contribui para a construção de um repertório intelectual que, 
posteriormente, seria requisitado com diferentes finalidades. 

Com o passar do tempo, o político fluminense se consolidou 
como um nome relevante dentro do cenário intelectual brasileiro, 
haja vista que suas narrativas e ideias sofreram revisitações e 
apropriações em momentos posteriores à sua morte. Na Era 
Vargas (1930-1945), por exemplo, houve movimentos de resgate 
do pensamento de Torres com o intuito de embasar projetos e 
agendas políticas com a finalidade de dar sustentação ao regime e 
aos seus representantes. Deste modo, percebe-se que, em diferentes 
momentos históricos, há situações em que correntes políticas 
encontram na intelectualidade armas retóricas e analíticas para 
materializar os anseios dos grupos que estivessem arranjados nos 
espaços de poder.

Assim, o primeiro objetivo desta análise consiste em 
identificar e discorrer sobre os principais trabalhos produzidos 
sobre Alberto Torres, destacando as contribuições para o estudo 
das ideias deste autor. Na segunda parte da análise, aponto alguns 
vieses metodológicos adotados no desenvolvimento de minha 
pesquisa de mestrado e que podem contribuir para pesquisadores 
e pesquisadoras que se propuserem a estudar intelectuais clássicos 
da historiografia dentro do campo da História Intelectual. Nesse 
sentido, sugeri caminhos e posturas possíveis para os analistas 
adotarem quando estudarem autores e autoras que tenham sido 
objetos de inúmeras pesquisas, para que seja possível ter em mente 
algumas reflexões que auxiliem na seleção e análise de literatura 
para pesquisas historiográficas. 

Para tal, utilizou-se como parâmetros metodológicos a análise 
de conteúdo e a categorização, segundo Laurence Bardin (2011, p. 
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35-36), com o propósito de interpretar e organizar as mensagens 
e informações extraídas das fontes. Já o conceito de lugar social, 
tal como proposto por Michel de Certeau (1982, p. 66), permitiu 
compreender a gama de influências que podem ser exercidas sobre 
um indivíduo, as quais nem sempre são claras no texto das fontes ou 
mesmo para o próprio sujeito estudado. 

Por Alberto Torres ter sido um político que ocupou diversos 
cargos políticos, operacionalizar as premissas de capital social e 
político, de acordo com Pierre Bourdieu (1989, p. 159), foi crucial 
para elucidar as relações que ele firmava no seu período de atuação 
com outros setores políticos. Por fim, ao utilizar a perspectiva de 
Mary Del Priore (2018, p. 77) sobre biografia intelectual, para estudar 
um sujeito histórico distante temporalmente, possibilitou tanto 
destacar e relacionar o envolvimento do autor com seu ambiente 
social quanto trata-lo como testemunha de sua época, o qual passa 
a se constituir como uma “lente” para o estudo de seu contexto 
histórico.

A fortuna crítica de Alberto Torres: análise e seleção de 
literatura

Nascido no ano de 1865 em Itaboraí, Rio de Janeiro, Alberto 
Torres teve seu estado como espaço de atuação política, pois foi 
lá onde ele iniciou e desenvolveu toda a sua vida profissional, 
política e intelectual. Sua trajetória foi iniciada com seus estudos 
acadêmicos no curso de Direito em São Paulo, terminando na 
Faculdade de Direito do Recife, por motivos de conflitos com 
professores. Durante sua passagem pelos espaços universitários, 
no final da década de 1870 e início de 1880, ele teve contato com 
as discussões abolicionistas e republicanas, o que contribuiu para 
torna-lo propagandista e militante de ambas as causas e para 
que ele agregasse essas correntes de ideias à sua visão de mundo, 
influenciando sua escrita e sua retórica.

Sua primeira experiência como político se deu com sua 
eleição em 1892 para exercer as funções de deputado estadual 
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constituinte do Rio de Janeiro, em meio aos ânimos acirrados em 
função da Proclamação da República em 1889. Após concluído o 
texto constitucional do estado, continuou como deputado estadual, 
até ser eleito, em 1894, para o cargo de deputado federal, passando 
a representar o seu estado na Câmara dos Deputados. Findo seu 
mandato, passou do poder legislativo para o poder executivo 
quando fora nomeado pelo presidente da República Prudente de 
Morais, em setembro de 1896, para o cargo de Ministro de Justiça 
e Negócios Interiores, o qual Torres exerceu até janeiro de 1897, ou 
seja, por apenas quatro meses. 

Nesse ritmo, em 1897, obteve o apoio do Partido Republicano 
Fluminense e lançou sua candidatura à Presidência do Estado do Rio 
de Janeiro,2 o qual, tendo sido eleito, iniciou o mandato trienal em 
1898. Após Alberto Torres ter finalizado o período como presidente 
do estado, em 31 de dezembro de 1900, sua próxima experiência 
perpassaria pelo último poder que restava ele integrar, o judiciário. 
Assim, em 1901, foi indicado pelo Presidente da República Campos 
Salles para o cargo de Ministro do Supremo Tribunal Federal – STF, 
exercido por Torres até 1909, quando ele se aposentou e finalizou 
sua carreira política e jurídica.

Para a época em que Alberto Torres viveu, percorrer os 
caminhos pelos quais ele trilhou era algo acessível a poucos, 
considerando o contexto social da Primeira República. Dessa 
forma, percebe-se que ele era um indivíduo pertencente aos 
setores elitizados e que possuía certo nível de distinção, já que teve 
capital político suficiente para alcançar posições de poder entre 
seus pares, principalmente no Partido Republicano Fluminense 
(FERNANDES, 1997). Além disso, um traço importante da biografia 
do autor está relacionado à sua atuação intelectual, pois após ter se 
aposentado, ele se dedicou à tarefa de escrever artigos para jornais 
e livros, tecendo análises e críticas sobre seu meio.

Nesse sentido, desde a morte de Alberto Torres até o presente 
momento, muitas publicações sobre seu legado foram feitas, 

2 Este título corresponde ao que hoje se conhece pela expressão “governador de 
estado”.



Patricia M. S. Merlo, Pedro E. Fagundes, Ariel C. Batista, Fernando S. C. V. Junior, Livia 
M. Scheiner & Maria A. R. Soares (organizadores).

413

algumas requisitando seu pensamento para dar base intelectual a 
outros indivíduos, como Plínio Salgado e Oliveira Viana, e outras 
que se propuseram a difundir o nome do intelectual fluminense 
e estudar aspectos de suas ideias. A maioria das obras que foram 
produzidas neste viés se debruçaram sobre os livros que Torres 
publicou, os quais são os maiores representantes do modo de pensar 
do autor, dado que foram escritos após ele ter encerrado sua jornada 
política e jurídica, ou seja, em uma época de revisão e maturação de 
concepções que ele nutriu ao longo de sua vida.

Dentre seus livros, Vers la paix (1909) e Le problème mondial 
(1913) foram os primeiros, tendo sido publicados em língua francesa 
por Torres almejar projeção internacional. Por isso, as temáticas 
abordadas por ele não incidiam sobre questões e problemas 
brasileiros, mas sim sobre assuntos que ele julgava ser de interesse 
de outros países, como o alcance da paz mundial, a resolução de 
conflitos entre as nações, a paz armada. Além disso, utilizava de 
uma escrita impregnada por um teor filosófico, principalmente na 
segunda obra, refletindo sobre: a luta do ser humano pela vida; a 
ideia de guerra e as razões que levam o ser humano a empreendê-
las; os instintos primitivos do homem e sua relação com a forma 
de pensar da época; os instintos bélicos e a propensão ao conflito, 
dentre outros.

Neste sentido, percebe-se que o objetivo do intelectual 
fluminense nestas duas produções não era falar sobre o Brasil, mas 
sim alcançar o patamar que estudiosos estrangeiros alcançaram, 
a ponto de serem lidos, inclusive, por brasileiros. O impulso do 
autor de escrever essas duas obras em língua estrangeira permite 
interpretá-las como projetos ambiciosos por alcance internacional, 
pois ele pretendia ser lido em outros países da mesma forma que 
lia autores de fora. De modo oposto, após 1913, Torres optou 
por escrever seus últimos três livros em língua portuguesa, o que 
indicava seu interesse em ser lido dentro de seu próprio país e por 
seu próprio povo. A respeito desta mudança, há duas possibilidades 
para ela ter ocorrido, sendo a primeira por motivo de frustação com 
Vers la Paix e Le Problème Mondial, em função da pouca repercussão, 
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e a segunda simplesmente porque escrever no idioma materno era 
mais prático e mais indicado para publicar análises de seu contexto 
social e político e obter um público leitor.

As obras A organização nacional (1914), O problema nacional 
brasileiro (1914) e As fontes da vida no Brasil (1915) foram escritas 
justamente para tratar de assuntos e problemas existentes no 
contexto de Torres que ele julgava relevantes do ponto de vista da 
crítica. Assim, dentre as temáticas abarcadas por suas análises, uma 
delas era a constatação do estado de desorganização que o Brasil 
se encontrava, que, em função de uma má gestão dos recursos e 
dos problemas nacionais, não caminhava para uma etapa de 
desenvolvimento econômico. Para resolver os problemas do país, 
o autor se valia de uma perspectiva estatista, em que o aparelho 
político-administrativo federal deveria ser o responsável por 
encabeçar as mudanças e reformas necessárias. Desta forma, o 
Estado, para Torres, era um mecanismo de imensa importância 
para resolver os males que afligiam o país, pois por meio de suas 
instâncias, desde problemas econômicos até os de natureza política 
e social, seriam resolvidos.

Como o intuito desta discussão é abordar propostas de 
análise e seleção de literatura para o estudo historiográfico de 
intelectuais, se fez necessário realizar uma breve exposição acerca 
da trajetória e da produção escrita de Alberto Torres. Desta forma, 
tendo conhecimento da natureza do autor e dos tipos de temáticas 
que tratou em sua obra, tornar-se-á mais lúcida a compreensão da 
literatura que foi produzida ao longo dos anos, tendo em vista que as 
ideias do intelectual fluminense foram tidas como objeto de escrita 
por outros autores e autoras em diferentes momentos históricos. 
Por isso, além de ter contato com as próprias considerações de 
Torres, julgo de importância também compreender o modo como 
suas ideias foram apropriadas e ressignificadas ao longo dos anos.

Nesta perspectiva, a literatura elencada para esta discussão 
pode ser dividida em três periodizações, seguindo o mesmo viés que 
desenvolvi em minha dissertação de mestrado: obras até 1960, obras 
de 1960 até 2000 e obras de 2000 até o presente momento. Essa opção 
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metodológica se deu em função dos diferentes contextos históricos 
que se anunciaram desde a morte de Torres até a atualidade, 
pois, considerando que cada conjuntura é capaz de produzir uma 
atmosfera política, social e cultural distinta de outra, trata-se de 
uma estratégia interessante. Assim, partindo do pressuposto de que 
as ideias e a forma de ver o mundo de uma pessoa são tributárias do 
contexto e do momento histórico em que ela está inserida, analisar 
a literatura produzida sobre o intelectual fluminense à luz destas 
premissas permite compreender quais foram as inquietações e os 
questionamentos que motivaram os autores e autoras a escrever 
sobre Alberto Torres com o passar do tempo.

Nesse sentido, o primeiro grupo de obras escritas no período 
que se estende entre a morte de Torres até 1960, são as de Porfírio 
Soares Netto (1918), Cândido Motta Filho (1931), Augusto Saboia 
Lima (1935) e Alcides Gentil (1938). Desse rol não foram incluídos 
os livros de Plínio Salgado e de Oliveira Viana, pois não escreveram 
com o objetivo de discutir Alberto Torres em si, mas sim almejando 
tratar de outras temáticas, apenas citando-o para embasar algum 
argumento ou ideia. Todavia, todos eles podem ser analisados sob a 
perspectiva de pertencerem a um mesmo ambiente político e social, 
pois todos estão atuando, principalmente, entre as décadas de 1920 
e 1930.

Excetuando a obra de Netto, que publicou no final da 
década de 1910, todos os outros estão sob uma atmosfera que 
preparou terreno para movimentos e ideias de cunho autoritários. 
Desta forma, considerando que o integralismo começou a dar seus 
passos nos anos 1920 e que o Regime Varguista obteria força para 
se instaurar na década de 1930, estes autores estão inseridos em 
um contexto histórico que foi crucial para dar o tom da escrita 
dos autores mencionados. Assim, observar como a perspectiva 
autoritária e extremamente nacionalista de Salgado e o caráter 
autoritário de Viana dialogam com o ambiente social em que 
estão inseridos, permite compreender as inquietações que fizeram 
Motta Filho, Saboia Lima e Gentil a escreverem sobre Torres 
justamente naquele momento.
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O tom do texto de Motta Filho estava impregnado por um 
sentimento de descontentamento com os rumos que o regime 
republicano havia tomado, tendo em vista o domínio oligárquico 
que vigorara no Brasil durante a Primeira República. O título 
“Alberto Torres e thema de nossa geração” que ele colocara em 
seu livro era bastante intuitivo para essa sensação que aqueles 
indivíduos possuíam do que a República havia se tornado. Para 
ele e para aquela geração que vivenciou a Proclamação, mesmo 
que em sua jovialidade, o país estava imerso em dissidências 
regionais que impediam uma ação unificada nacional. Assim, Motta 
Filho se aproximava da visão centralista de Torres a respeito da 
predominância do Estado na coordenação dos negócios do país. 
Deste modo, percebe-se uma influência direta das inquietações da 
época sobre a escrita de Motta Filho, em que ele passou a abordar 
os problemas políticos do país de forma direta, tecendo críticas e 
propondo soluções. 

Já o que caracteriza as obras de Saboia Lima e Gentil é o fato de 
eles terem sido “discípulos” de Alberto Torres, pois acompanhavam 
este último e aprendiam com ele em reuniões de estudos e debates. 
Nesse sentido, por serem saudosistas de seu “mestre”, ambos 
escreveram com o intuito de difundir o nome e o legado dele, 
atribuindo um caráter biográfico e apologético às suas obras. Saboia 
Lima fez o que pode ser considerada a primeira biografia de Torres, 
pois esquematizou toda a trajetória do biografado, apresentando-o 
como um expoente da política fluminense dos primórdios da 
República.

Já Gentil idealizou um livro que contém citações retiradas de 
todos os livros do mestre, as quais foram reunidas por temáticas, 
formando capítulos, como “Raça”, “Nacionalismo”, “Guerra”, 
dentre outras. Isso facilitaria o trabalho de quem fosse fazer uma 
pesquisa sobre as ideias de Torres, pois, em vez de ler toda a obra 
dele, bastaria manusear a obra de Gentil e localizar o que o “mestre” 
pensava sobre determinado assunto. Deste modo, é possível notar 
que os “discípulos” do intelectual fluminense estavam preocupados 
em difundir seu legado justamente na época em que havia um 
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governo centralista e autoritário no Brasil, presidido por Getúlio 
Vargas. 

Dadas as informações, o leitor pode se perguntar: Por que 
as ideias de Alberto Torres vieram à tona justamente naquele 
contexto? Interpreto que, por ele ter sido um intelectual que 
produziu ideias defendendo a centralização nas mãos do Estado e 
de amplas atribuições subordinadas a ele, era natural que grupos 
políticos se apropriassem deste discurso para embasar uma visão 
política autoritária. Daí que nasceu a ideia de que Alberto Torres 
tenha sido um intelectual autoritário, pois ele foi requisitado por 
intelectuais autoritários, como Salgado e Viana, e foi utilizado 
para fundamentar a ideia de Estado Autoritário. No entanto, 
essa forma de caracterizá-lo é errônea e anacrônica, pois ele foi 
“contaminado” pela chancela dos autoritários que o leram e o 
citaram. Daí que, quando pesquisadores de épocas posteriores à Era 
Vargas se propuseram a pensar aquele período, ao ver o nome de 
Torres atrelado ao de Viana e Salgado, passaram a vê-lo como um 
intelectual autoritário também.

Dando continuidade, o segundo segmento, de acordo com o 
recorte estabelecido, se inicia em 1960 e termina no ano 2000, e abarca 
as produções de Barbosa Lima Sobrinho (1968), Adalberto Marson 
(1979), Teotonio Simões (1981), Maria Teresa Toríbio Brittes Lemos 
(1995) e Maria Fernanda Lombardi Fernandes (1997). Na mesma 
perspectiva utilizada anteriormente, é possível associar o contexto 
de cada uma destas obras ao tipo de indagações que as suscitaram, 
tendo em vista que as datas de suas publicações perpassaram a 
Ditadura Civil-Militar e o período Pós-Redemocratização.

A biografia de Lima Sobrinho sobre Alberto Torres se 
apresentou como uma produção inovadora naquele tempo, pois 
ele teve a preocupação de investigar toda a vida do intelectual 
fluminense e pesquisar acervos e fontes para embasar sua narrativa, 
o que não havia sido feito ainda. Sua obra se apresenta como uma 
contribuição de grande valor para o conjunto de escritos sobre 
Torres, visto que tratou com detalhes momentos da vida dele 
que outras fontes não tinham tratado ainda. Já sobre o momento 
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histórico, é interessante notar que Lima Sobrinho se propôs a 
publicar sobre o político fluminense justamente em uma época de 
vigência de um regime militarizado e autoritário. 

O fato de Lima Sobrinho ter instigado o debate a respeito 
das ideias de Torres em um momento de cerceamento de 
liberdades individuais e direitos fundamentais, como ocorreu na 
Ditadura Civil-Militar, não consistia em um ato sem importância 
e sem conexão com o ambiente social e político. É fundamental 
considerar o impacto que as ações políticas de governos ao longo 
da história podem exercer na vida das pessoas, o que, muitas vezes, 
acaba provocando movimentos de intensas críticas, não somente 
de forma física, mas também de forma intelectual como nos livros 
e no meio artístico. Todavia, para pensar esse assunto melhor, as 
obras de Marson e Simões são mais sugestivas, tendo em vista que 
ambos os autores revisitaram as ideias do intelectual fluminense no 
período final do regime para abordar temas como autoritarismo e 
nacionalismo.

Na visão destes autores, as ideias de autoritarismo e Estado 
Autoritário deveriam ser esclarecidas, pois Torres era comumente 
confundido como um intelectual desta corrente de pensamento. 
A preocupação que Marson e Simões tiveram para tratar destes 
assuntos em suas produções dialogava diretamente com o contexto 
histórico ao qual estavam inseridos, justamente pelo fato de estarem 
em espaços universitários em meio a uma ditadura militar que 
perseguia e torturava opositores. Por isso, discutir estes assuntos se 
mostrava como algo relevante, pois era um assunto em voga naquele 
momento e as ideias de Torres serviram como elemento propulsor 
para que eles pudessem produzir suas reflexões.

Em uma época posterior, já na década de 1990, Lemos e 
Fernandes também se dedicaram a delimitar Alberto Torres como 
objeto de seus trabalhos, oriundos de pesquisas de mestrado. 
Ambas as autoras estavam circunscritas em um Brasil que havia 
passado pela redemocratização, em que direitos e garantias estavam 
garantidos pela Constituição Federal de 1988. Desta forma, quando 
a lei máxima do país passou a assegurar um direito como a liberdade 
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de expressão e liberdade de pensamento, pode-se perceber a relação 
com as obras destas duas autoras a partir do momento em que elas 
recorreram ao intelectual fluminense para discutir, cada qual em 
seu próprio espaço, a ideia de raça.

Como essa questão estava sendo tratada pela Constituição 
e direitos estavam assegurados a grupos que historicamente 
foram perseguidos e segregados no país, o fato de a discussão 
sobre a formação racial do povo brasileiro emergir em um 
momento como este e à luz das ideias de Torres também não 
consiste em um ato desconecto do contexto. Além disso, um 
outro elemento discutido, mais por Fernandes do que por 
Lemos, foi a respeito das atribuições do Estado na perspectiva 
do político fluminense. 

O último grupo de obras faz jus àquelas que foram publicadas 
de 2000 em diante, dentre elas as de autoria de Alexandre Blankl 
Batista (2006), Wendel Antunes Cintra (2007), Silvia Oliveira 
Campos de Pinho (2007), Marcelo Augusto Totti (2009), Jorge 
Eschriqui Vieira Pinto (2012), Thiago Martins Barbosa Bueno 
(2014) e Ueber José de Oliveira e João Paulo de Souza Favoretti 
(2019). Sobre estas, não irei dedicar muitas linhas do trabalho, 
pois meu objetivo aqui é assinalar a relação existente entre o 
contexto históricos dos autores e o tipo de narrativa que eles 
constroem, assim como verificar de que forma o texto dialogava 
com as inquietações que permeavam o ambiente político e social 
de cada um deles. 

No entanto, algumas considerações se fazem necessárias sobre 
as obras dos autores mencionados, tendo em vista que atravessam 
contextos marcados por transições abruptas de governos, os quais, 
como se viu, possuem a enorme capacidade de influenciar na vida 
coletiva. Por isso que considerar o ambiente de produção intelectual 
a partir desta visão se faz importante. Deste modo, as obras Batista, 
Cintra, Pinho, Totti, Pinto e Bueno estão inseridas em um recorte 
espacial em que governos progressistas estavam no poder, em 
que a educação, por exemplo, foi tomada como prioridade. Nesta 
perspectiva, pode-se perceber alguns destes trabalhos discutindo a 
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educação e a relação com a formação da identidade nacional, tema 
que não havia sido muito explorado à luz das premissas de Alberto 
Torres.

Já a perspectiva de Oliveira e Favoretti se inserem em um 
momento mais recente, após a realização de um Golpe em 2016 e 
de ascensão de um governo com características ultra neoliberais, 
desestatizantes e com uma retórica excludente e ofensiva para as 
minorias em termos de direitos. Nesse sentido, e na mesma visão 
em que construo minha dissertação de mestrado, acredito que as 
indagações de nosso contexto que suscitaram as reflexões sobre 
Torres justamente neste momento são várias. De um lado, temos 
embates entre os poderes, de outro, um governo que se diz patriota, 
mas que não zela pelas riquezas do país. Assim, o intelectual 
fluminense surgiu como um objeto de reflexão sobre as esferas 
de ação de cada poder, os cuidados com o meio ambiente e o zelo 
pelas riquezas de nosso país. Daí que nasce a relevância do estudo 
de autores clássicos nos tempos atuais, pois suas obras e ideias 
contribuem para lançar luz em problemas históricos que ecoam até 
a atualidade.

Com base nisso, quando um pesquisador ou pesquisadora vai 
desenvolver um trabalho sobre indivíduos que já foram bastante 
estudados pela historiografia, é necessário ter em mente as 
contribuições que cada um dos trabalhos publicados até o momento 
fez. Uma metodologia frutífera para analisar uma quantidade 
elevada de obras sobre um autor ou tema é a separação cronológica 
da literatura, pois possibilita verificar como o contexto de produção 
de cada grupo foi capaz de influenciar no tom de escrita dos autores 
e autoras. 
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A simpatia cósmica na História 
Eclesiástica de Sócrates de Constantinopla 

e a interferência do sobrenatural na 
Historiografia Antiga

João Pedro Rodrigues de Andrade1

Sócrates de Constantinopla é um dos principais nomes na 
escrita da História da Igreja na Antiguidade Tardia. Em grande 
medida, Sócrates se apropria do modelo metodológico e literário 
proposto por Eusébio de Cesareia, tido como “Pai da História 
Eclesiástica” (WINKELMANN, 2003). Nesse sentido, a organização 
da História Eclesiástica de Sócrates, produzida em meados do 
século V, segue o padrão definido por Eusébio no século anterior, 
em sua obra homônima. A História Eclesiástica de Sócrates consiste 
em sete livros contendo os principais eventos do cristianismo 
institucionalizado, bem como as ações de homens santos e dos 
próprios fiéis no interior das fronteiras do Império Romano, 
organizados cronologicamente de acordo com o governo de cada 
Augusto, tendo como marco inicial a ascensão de Constantino e 
como fim o reinado de Teodósio II. Sócrates, dessa maneira, pode 
ser considerado um continuador direto do trabalho eusebiano, 
uma vez que Eusébio trata da História do Cristianismo desde a 
vida do próprio Cristo até a coroação de Constantino como único 
imperador. A linguagem utilizada na escrita dessas Histórias 
Eclesiásticas é uma característica compartilhada entres os dois 
autores, que narram de maneira direta e precisa, tendo em vista que 
a todo momento buscam legitimar seus argumentos com citações 
de documentos, uma prática comum aos autores cristãos, pagãos e 

1 Mestrando do Programa de Pós-Graduação em História da Ufes. E-mail: joaopedro.
andrader@gmail.com.
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judaicos do período (URBAINCZYK, 1997, p. 88). Tanto Eusébio 
quanto Sócrates se valem de passagens da Bíblia, cartas trocadas 
entre autoridades temporais e seculares, ordens imperiais e demais 
textos religiosos e seculares produzidos nos três primeiros séculos 
da Era Cristã para justificar suas opiniões históricas. 

A narrativa de Sócrates, entretanto, acrescenta ao panorama 
de textos cristãos uma visão particular acerca da relação dos eventos 
que constituem a História: o autor enxerga ligações imperceptíveis 
aos leitores menos instruídos entre situações que ocupam um 
mesmo espaço de tempo, porém em pontos geográficos distantes 
– o que Chesnut (1977) chama de “simpatia cósmica” e será melhor 
apresentada a seguir. A interpretação dos eventos por meio de um 
modelo que se sobrepõe à lógica causal, ou seja, que compreende a 
atuação do sobrenatural nos percursos humanos, entretanto, não é 
criação do autor cristão na Antiguidade Tardia, fazendo parte de 
uma tradição greco-romana e judaica de escrita da História. Desse 
modo, faz-se oportuno observar como os demais historiógrafos 
antigos, como Heródoto, Tucídides e Flávio Josefo, e até mesmo 
Eusébio de Cesareia, incluíram em suas narrativas a intervenção de 
forças sobrenaturais, no sentido de compreender a tradição na qual 
Sócrates se insere e como esse autor se diferencia dos demais com 
sua interpretação particular, a “simpatia cósmica”. 

O presente ensaio, então, se divide nas seguintes sessões: 
primeiramente, a apresentação dos modelos interpretativos 
dos historiógrafos clássicos, greco-romanos, em suas narrativas 
seculares, juntamente da contrapartida judaica a esses modelos 
e a escrita de uma História religiosa; em seguida, o modelo de 
atuação divina proposto na História Eclesiástica de Eusébio; e, 
por fim, a interpretação particular de Sócrates na historiografia 
cristã. Os autores e suas obras serão contextualizados brevemente, 
destinando maior atenção aos seus modelos explicativos. Desde já 
gostaria de deixar nítida a escolha por tratar dos autores antigos 
que escreveram histórias pelo termo historiógrafos, ou cronistas, 
uma vez que o título de historiador, a meu ver e de acordo com 
os demais pesquisadores da atualidade, diz respeito à formação da 



Patricia M. S. Merlo, Pedro E. Fagundes, Ariel C. Batista, Fernando S. C. V. Junior, Livia 
M. Scheiner & Maria A. R. Soares (organizadores).

425

disciplina histórica, ocorrida na virada do século XVIII e XIX, em 
que foram delimitados objetos e métodos científicos específicos a 
esse período.

Interpretações greco-romanas e judaicas do sobrenatural 
na História

A escrita da História no Mundo Antigo se deu por motivos 
particulares a memória e a tradição dos povos, que através da escrita 
e organização dos eventos buscaram dar forma e sentido ao passado 
(MOMIGLIANO, 1990, p. 30). Os registros de governantes e de 
suas ações, como uma tentativa prática de fixação do passado, são 
textos comumente encontrados na Bacia do Mediterrâneo, como 
visto nos registros dos reinos egípcios. Ao mesmo tempo, os feitos 
heroicos e lendários, como os contidos nas narrativas da Ilíada, da 
Odisseia e da Epopeia de Gilgamesh, são também textos imbuídos 
de um sentido histórico para suas respectivas sociedades, tendo em 
vista que mesclam aos elementos ficcionais localidades, populações 
e tradições existentes, com o intuito de preservar, de alguma forma, 
uma experiência comum do passado a ser compartilhada.

A escrita da História, entretanto, como uma narrativa 
estruturada cronologicamente e pautada pela veracidade dos eventos 
que retrata – por meio da crítica e seleção de eventos – remonta à 
Heródoto. O autor, nascido em Halicarnasso, por volta de 480 a.C., 
é descrito por Cícero, político romano do século I a.C., como “Pai 
da História” por conta de seu empenho metodológico em transmitir 
os eventos das guerras greco-pérsicas (SCANLON, 2015). Mas isso 
está longe de afirmar que Heródoto escreveu sua obra, História, 
afastando-se de uma perspectiva mitológica e sobrenatural, pois o 
autor encadeia os episódios mesclando a ação dos humanos – em 
sua maioria generais e líderes políticos – aos revezes divinos. 

Essa presença do sobrenatural na História se dá por meio 
das intervenções da Tyché, deusa grega da fortuna, do destino e da 
prosperidade, uma constante na obra de Heródoto. Mediante as 
reviravoltas do destino e ao gosto dos deuses, os homens deveriam 
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se provar suficientemente sábios e astutos para aproveitarem do 
momento decisivo e oportuno para a ação, o kairós (CHESNUT, 1977, 
p.44-45). Sendo assim, os eventos humanos estão intrinsecamente 
permeados por provações e desafios provenientes não somente das 
consequências de seus atos, como também dos designíos divinos. A 
escrita da História em Heródoto buscava retratar a superação, ou o 
fracasso, individual perante esses testes. 

O modelo de contar histórias proposto por Heródoto, em 
que são investigadas as ações individuais em contrataste a um 
cenário político, bélico e até mesmo cósmico sempre cambiante, 
tornou-se basilar para os historiógrafos posteriores. Também é 
digno de nota que Heródoto consagrou seus escritos às musas, seres 
mitológicos responsáveis pela inspiração nas artes e nas ciências, 
em especial Clio, musa do saber histórico a quem o autor dedicou 
seu primeiro livro do conjunto de nove. Tal fato contribui para 
a percepção de como forças sobre-humanas estiveram presentes, 
como revelação ou motivação, na composição dos trabalhos de 
Heródoto.

Tucídides, aproximadamente quatro décadas depois de 
Heródoto, compôs sua História da Guerra do Peloponeso. O autor 
trata do conflito entre Esparta e Atenas, aprofundando-se nos 
impasses e contradições experienciados por seus líderes, e, para isso, 
estabeleceu uma natureza intrinsecamente humana como força que 
rege os rumos da História. Liotsakis (2016, p. 89) propõe que os 
homens descritos por Tucídides seriam confrontados a todo tempo 
por dois sentimentos em suas venturas: o medo e a esperança, 
conjugados em todas as suas decisões. A intervenção divina ainda 
é presente na obra de Tucídides, entretanto, os conflitos internos 
dos indivíduos e suas ações são os pontos mais destacados pelo 
autor. Desta maneira, aquele que se atinha à uma conduta honrosa 
obteria resultados positivos, ao passo que o contrário, levaria 
a consequências. Por esse viés, o estudo do passado seria uma 
ferramenta de compreensão para as ações tomadas no presente, 
e, por conta disso, parte do processo de instrução dos jovens no 
modelo conhecido como paideia. 
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Heródoto e Tucídides reconhecem em seus escritos forças 
misteriosas e tentam dar sentido a elas em prol do encadeamento dos 
eventos e da descrição dos personagens, suas emoções e intensões. 
Como visto, o afastamento crítico e metodológico desses autores, 
utilizado como marco para o início de uma escrita da História, 
não significou o abandono de explicações sobrenaturais e cósmicas 
para as guerras e demais eventos humanos. Esse modelo de narrar 
o passado esteve presente em diversos trabalhos posteriores, como 
nos casos de Políbio, cronista grego, e Tito Lívio, Salústio e Amiano 
Marcelino, historiógrafos romanos.

A escrita da História no Mundo Antigo esteve, até então, 
pautada na preservação da memória dos embates políticos e 
militares sob a influência dos desígnios divinos. Uma contrapartida 
a essa tradição greco-romana pode ser encontrada nos escritos do 
judeu Flávio Josefo, autor do século I d.C., que procurou preservar a 
História judaica em suas obras Antiguidades Judaicas e Guerra judaica. 
Josefo conjugou a inspiração divina e a metodologia historiográfica 
helenística para dar conta dos costumes e tradições de seu povo, 
que, em sua visão, era a matriz cultural da qual os demais povos se 
apropriaram.

 No lugar da Tyché, Yahweh desempenhava um papel decisivo 
nos rumos da História e a observação dos códigos morais era a chave 
para o sucesso das empreitadas humanas. A fuga dos cativeiros ou o 
domínio de determinado Estado sobre a etné judaica fariam parte do 
plano de Yahweh, que participou ativamente da história de formação 
do seu povo (STERLING, 2007, p. 241-242). Como mencionado, 
Josefo colocou os judeus como a origem de diversas tradições 
incorporadas por outras culturas: os gregos e romanos teriam 
associado alguns desses aspectos ancestrais, como por exemplo a Lei: 
a sistematização da sociedade por meio de um conjunto de códigos 
seria um atributo dado por Yahweh primeiramente aos judeus.

De modo geral, pode-se discernir quatro motivos principais 
para a escrita da História na Antiguidade, como preservar do 
esquecimento um passado comum, traço comum em toda obra 
historiográfica; definir as fronteiras identitárias do grupo que 
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produz e consome essa narrativa histórica, singularizando-o em 
face de grupos exteriores, como no caso de Flávio Josefo; constituir 
um arcabouço de experiências coletivas de teor educativo para as 
gerações futuras, baseado em códigos morais, como visto através 
da História da Guerra do Peloponeso de Tucídides; e por fim, mas não 
menos importante, reconhecer, de acordo com a interpretação de 
cada autor, a atuação divina nos assuntos humanos. Esse último 
motivo, assim como os demais, pode ser encontrado na historiografia 
cristã e, em grande parte de tais obras, tem papel fundamental para 
os desdobramentos da História.

A intervenção sobrenatural na História da Igreja
O “Pai da História Eclesiástica”, Eusébio de Cesareia, foi um 

bispo oriental creditado por diversas inovações na literatura cristã 
no século IV. O momento de efervescência religiosa – período de 
ascensão do cristianismo ao patamar de religio licita, assim como 
elevação de Constantino, tido como primeiro imperador cristão, 
e surgimento de uma querela teológica que deixaria marcas 
profundas no cristianismo, a Questão Ariana – foi para Eusébio o 
ciclo de composição de seu trabalho literário, incluindo sua História 
Eclesiástica, sua obra magna. 

Antes de tratar desta, vale mencionar outro trabalho de cunho 
histórico do autor, anterior à composição da História Eclesiástica: sua 
Crônica. Na esteira de nomes como Clemente de Alexandria, Júlio 
Africano e Hipólito de Roma, que produziram crônicas entre os 
séculos II e III, Eusébio redefiniu esse gênero histórico ao catalogar 
todos os anos, desde o início dos tempos até o momento de escrita, 
iniciada por volta de 306, em um único compendio sistematizado. 
A obra, dividida em dois volumes, apresenta a contagem dos anos 
em forma de um conjunto de tabelas e um comentário do próprio 
autor acerca dos eventos-chave para a compreensão da História do 
Cristianismo e do mundo. De acordo com Corke-Webster (2019), 
essa primeira investigação histórica de Eusébio seria a base para a 
escrita de sua História Eclesiástica.
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Eusébio reconhece a herança greco-romana e judaica 
em seus escritos históricos, optando por um gênero 
literário reconhecido pelos leitores antigos, as Histórias. 
Concomitantemente, define um campo ainda não trabalhado 
pelos demais autores da Igreja: a história dos cristãos enquanto 
povo, ethné, no mesmo sentido social e religioso de Flávio 
Josefo. A narrativa de Eusébio trata do triunfo de uma 
comunidade de fieis espalhada pela oikoumene, pelo mundo 
conhecido, superando as adversidades, como as perseguições 
de Décio, Valeriano e Diocleciano, e culminando no governo 
de Constantino. O próprio autor fora vítima dessa última 
perseguição e atestava o sucesso do cristianismo em superar 
tal evento. Dessa forma, o texto de Eusébio tem um sentido 
escatológico, em que a Igreja se encontrava em um trajeto de 
ascensão e institucionalização junto ao Império (ZAKAI; MALI, 
1993, p. 395-398). A visão escatológica de Eusébio, mesmo que 
limitada, pode ser tomada como um primeiro indício se sua 
interpretação do favor divino nos rumos da História.

Para além das perseguições, um outro grande inimigo do 
cristianismo, segundo Eusébio, seria a dissidência entre os próprios 
cristãos, os desvios teológicos e as heresias, frutos da intervenção 
de agentes malignos, como o próprio Inimigo, que tomavam os 
membros da Ecclesia e os utilizavam como intermediários para fazer 
o mal.  Em contrapartida às forças malignas, os bispos e homens 
santos da Igreja, que, para Eusébio, sucediam diretamente os próprios 
apóstolos, eram responsáveis por salvaguardar as comunidades de 
fieis e lidera-las no processo de afixação do cristianismo no mundo 
romano.

Outra forma de intervenção sobrenatural nos eventos é a 
direta participação de Deus nos assuntos humanos por meio de 
sua Providência, pronoia. Eusébio não é o primeiro autor a utilizar 
esse vocábulo para dar conta dos desígnios divinos, entretanto, 
sua originalidade está em contrastar a pronoia com o livre arbítrio 
dos fiéis, sacerdotes e imperadores. Como esperado, Tyché e os 
revezes súbitos da sorte não poderiam ter lugar numa História 
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cristã (CROKE; EMMETT, 1983, p. 5), sendo compreendidos 
por Eusébio enquanto symbebêkota, acidentes na trajetória da 
narrativa.

A simpatia cósmica na História Eclesiástica de Sócrates 
de Constantinopla 

Sócrates de Constantinopla foi um dos primeiros autores 
cristãos a dar continuidade a interpretação histórica de Eusébio em 
língua grega, escrevendo sua História Eclesiástica no final dos anos 
430. O autor é comumente referenciado como Sócrates Escolástico, 
para diferencia-lo do filósofo clássico de mesmo nome e aludindo 
à uma possível formação jurídica. Entretanto, inexistem evidencias 
que sustentem tal epíteto, sendo preferível referencia-lo de acordo 
com sua natalidade. Supõe-se que o autor tenha nascido na década 
de 380, nas cercanias de Constantinopla se não na própria cidade. 
Demais dados biográficos são inexistentes, mas sabe-se, pelo 
conjunto de seu trabalho, que foi um homem instruído nas letras e 
bem relacionado com a elite, uma vez que escreveu os sete livros da 
História Eclesiástica sob o patrocínio de um Teodoro – certamente 
membro da elite constantinopolitana que buscava instrução quanto 
a História da Igreja (LEPPIN, 2003). 

Sócrates segue estritamente o modelo metodológico 
proposto por Eusébio no que diz respeito à organização da obra: 
como mencionado, o encadeamento cronológico segundo marcos 
seculares, os governos dos Augusti; o uso de obras referenciais e 
citações, além dos relatos orais e entrevistas com contemporâneos 
aos eventos – traço marcante na narrativa.

A interpretação de Sócrates acerca das relações entre os 
eventos que compõe a História é particular. O autor encadeia os 
episódios em sua obra de acordo com uma noção de “simpatia 
cósmica”. Como analisa Chesnut (1977, p. 186), Sócrates enxerga 
entre os episódios ligações que vão além da simples lógica causal 
(quando evento B é consequência direta de evento A, por exemplo), 
cabendo a quem escreve a História decifra-las. De modo geral, o 
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cronista delimita as dimensões que compunham o período tardio 
romano, como a Igreja, o Império, a população e os fenômenos 
naturais, e quando uma dessas dimensões estivesse em desequilíbrio, 
outra seria afetada como que por ondas de afinidade (quando o 
evento B ocorre ao mesmo tempo ou logo em seguida ao evento A, 
mas sem terem qualquer relação aparente). Exemplo disso seriam os 
tremores de terra que ocorreriam logo após as divisões internas da 
Igreja ou a sublevação de populares em um extremo da oikoumene 
ao mesmo tempo que um possível usurpador se levantava em outra 
localidade. Essa interpretação histórica pode ser apreciada na 
abertura do Livro Quinto, em que o autor pondera: 

quando os assuntos do Estado foram perturbados, aqueles da 
Igreja, como que por uma simpatia existencial, tornaram-se 
também desordenados. De fato, quem examinar atentamente este 
assunto perceberá que os desajustes do Estado e os problemas da 
Igreja estão inseparavelmente conectados, pois notará que ou eles 
surgem juntos ou um imediatamente sucede o outro (Sócrates, 
Historia Ecclesiastica, V, Introdução)

Um primeiro exemplo dessa simpatia cósmica enxergada por 
Sócrates pode ser encontrado em seu Livro Segundo, no capítulo 
X. No concílio celebrado em Antioquia, no ano de 341, também 
conhecido como Concílio de Dedicação, foram promulgados 
credos que se afastavam moderadamente daquilo que fora 
afirmado pelo Concílio de Niceia, em 325, tido como base da 
ortodoxia cristã para Sócrates e para os chamados nicenos, dentro 
do contexto conhecido como Questão Ariana. Esse afastamento 
do credo de Niceia, segundo Sócrates (II, X), gerou reverberações 
em outros âmbitos:

O sínodo tendo feito todas essas coisas e legislado sobre outros 
cânones, foi dissolvido. Nesse mesmo tempo, aconteceu que os 
assuntos públicos também foram perturbados. Os chamados 
francos fizeram incursões em territórios romanos nas Gálias 
e ao mesmo tempo ocorreram tremores de terra violentos no 
Leste, especialmente em Antioquia, que penou com abalos por 
um ano completo.

 Podemos analisar, ainda no Livro Segundo, os capítulos 
XXXII e XXXIII. No capítulo XXXII, o autor trata da ascensão de 
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Magnêncio em contraposição a Constâncio II, como um possível 
usurpador do trono imperial. Esse desordenamento no Império foi 
resolvido por Constâncio II, que cercou Magnêncio na fortaleza 
de Mursa, levando o usurpador ao suicídio. A ascensão e queda de 
Magnêncio na porção Ocidental do Império, entretanto, gerou um 
desordenamento que foi sentido, como coloca Sócrates (II, XXXIII), 
na parte Oriental: “No mesmo período, uma comoção se levantou 
no Leste, pois os Judeus que habitavam a Diocesareia, na palestina, 
levantaram armas contra os romanos”. Os motivos que levaram à 
tal revolta urbana, entretanto, não são fornecidos pelo autor – que 
dá a entender, pela construção da narrativa, que esse distúrbio é 
consequencial do desornamento fomentado pela usurpação de 
Magnêncio.

Um último caso pode ser encontrado no Livro Quarto, no 
capítulo III, em que Sócrates junta três fenômenos de naturezas 
distintas em um único parágrafo, demonstrando a relação cósmica 
entre eles. Ao mesmo tempo que o imperador Valente perseguia 
os cristãos de orientação nicena, um possível usurpador surgia na 
cidade de Constantinopla, Procópio, e uma série de catástrofes 
naturais assolavam as cidades do Império, como coloca o autor:

e enquanto as comoções da guerra civil [se referindo as perseguições 
aos nicenos e a usurpação de Procópio] eram penosamente 
antevistas, um terremoto ocorreu causando estragos em diversas 
cidades. O mar também alterou suas fronteiras costumeiras e 
inundou de tal maneira alguns locais que embarcações poderiam 
navegar onde previamente haviam estradas, e se retirou de outros 
locais de tal modo que o solo se tornou seco (Sóc., IV, III).

No encerramento de sua obra, Sócrates (VII, XLVIII) também 
afirma que a História só poderia ser escrita por conta dos períodos 
turbulentos pois “enquanto a paz continuar, aqueles que desejam 
escrever histórias não encontrarão materiais para tal propósito”. 
Ou seja, para o autor, o papel do cronista em face dos eventos que 
se debruça é produzir um encadeamento que reconheça essas linhas 
de afinidade cósmica, mesmo que em um primeiro momento elas 
não estejam nítidas para o leitor, e os motores da História seriam 
justamente esses momentos de desalinhamento.
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É válido notar, porém, que em nenhum momento Sócrates 
apresenta os episódios da História como atos da Justiça divina, 
diferentemente de Teodoreto de Ciro – historiógrafo da Igreja 
contemporâneo à Sócrates cuja visão histórica é imbuída de um 
sentido religioso mais peremptório. Sócrates também não tem uma 
visão escatológica dos caminhos da Igreja, no sentido de Eusébio 
de Cesareia, uma vez que escreve na primeira metade do século V, 
período em que o cristianismo já se encontrava hierarquizado e 
anexado à estrutura política e ideológica do Império Romano.

Conclusão
O tema deste ensaio, a interpretação de Sócrates de 

Constantinopla acerca da simpatia cósmica entre os eventos que 
compõe sua História Eclesiástica, aponta para uma inovação no 
gênero historiográfico cristão no século V. Não que tal relação 
cósmica não tenha sido utilizada por outros autores greco-
romanos, haja visto que o próprio Tucídides parece conceber 
tais ligações, mas a aplicação desse modelo interpretativo 
foi uma adição particular de Sócrates ao panorama literário 
daquele período. O autor só explicita a filiação de sua obra 
ao trabalho de Eusébio de Cesareia, entretanto, sabemos que 
ambos os historiógrafos estiveram em contato com as obras e o 
pensamento clássico, greco-romano e judaico, e se apropriaram 
destes para tratar da História da Igreja de maneiras singulares, 
tendo, em parte, o intuito de reconhecer a atuação divina/
cósmica/sobrenatural nos assuntos humanos.
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A atualidade de ‘Sobre o Conceito de 
História’ para a Teoria da História

Josias José Freire Junior1

Walter Benjamin (1892-1940) redigiu há 80 anos um dos mais 
conhecidos e emblemáticos textos de filosofia do século XX: “Sobre 
o Conceito de História” formula, em vinte “teses”, a tarefa do 
historiador materialista, bem como os desafios frente aos quais essa 
tarefa estava colocada (BENJAMIN, 2012). Nesse texto fundamental, 
Benjamin confronta a barbárie fascista e a catástrofe decorrente em 
suas origens históricas, no progressismo das concepções de história 
e no conformismo de seus opositores. 

Além da poderosa crítica política, “Sobre o Conceito de 
História” (doravante também chamado “teses”) de Benjamin 
apresentaram relevantes concepções teórico-filosóficas associadas 
ao projeto historiográfico benjaminiano desenvolvido em Passagens 
(BENJAMIN, 2006) e em seus desdobramentos (BENJAMIN, 2013). 
Neste texto, se retomará Sobre o Conceito de História ressaltando sua 
possível e, talvez, necessária atualidade para a teoria da história 
contemporânea, não como prescrição ao trabalho da história, mas 
talvez como indicação de suas possibilidades críticas, na formação 
de uma cultura histórica que tenha lugar para o contrassenso e 
a ausência de sentido, para a descontinuidade e o inacabamento 
como dimensões incontornáveis da produção de sentido para 
a orientação cultural na ação e, especialmente, no sofrimento 
humanos, a partir da experiência temporal. Trata-se, assim, de se 
reconhecer no imperativo de uma “história dos vencidos” - talvez 
o mais emblemático mote da filosofia benjaminiana da história - 
também uma proposta teórico-metodológica para a história.

1 Docente do Instituto Federal de Brasília (IFB). E-mail: freire.josias@gmail.com.
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Como objetivos do texto ora apresentado, propõe-se 
contextualizar as teses em sua época e no interior da obra tardia 
de Walter Benjamin, especialmente no que se refere ao horror da 
“meia-noite no século”, diante da qual esse texto foi produzido, bem 
como na tarefa da história atribuída como crítica a tal momento. 
Para tanto, serão retomados aspectos do processo de elaboração 
das teses, bem como suas relações com seu contexto histórico. 
Em seguida, serão apresentados seus principais temas, assim 
como sua importância enquanto elaborações teórico-filosófica da 
obra historiográfica benjaminiana em desenvolvimento naquele 
momento, a saber, o “Trabalho das Passagens” e suas relações com o 
projeto do livro sobre Charles Baudelaire. Por fim, serão discutidos 
aspectos da possível a atualidade desse texto de Walter Benjamin 
para a história, especialmente no que se refere as suas formulações 
teórico-conceituais, bem como a ênfase ao caráter político atribuído 
ao trabalho do historiador por esse texto fundamental na tradição 
filosófica ocidental. As teses “Sobre o Conceito de História” 
podem ser consideradas, nas palavras de Michael Löwy, “um dos 
textos filosóficos e políticos mais importantes do século XIX” 
(LÖWY, 2005, p. 17). Além de sua importância no contexto da obra 
benjaminiana, tais teses têm forte relação com o seu contexto de 
produção, de exílio de seu autor, ascensão do fascismo e a catástrofe 
da Guerra Mundial dele decorrente.

Redigidas no início de 1940, também de acordo com Michael 
Löwy, Walter Benjamin enviou cópias do texto de “Sobre o Conceito 
de História” para “amigos próximos” – Hannah Arendt e Theodor 
W. Adorno – mas “insistiu”, em carta a Gretel Adorno, que não seria 
“o caso de publicá-lo”, pois “abriria as portas para a incompreensão” 
(LÖWY, 2005, p. 34).  Das versões  do texto original, a considerada 
mais antiga – uma versão manuscrita com correções de Benjamin 
– é formada por um “conjunto de nove folhas”, sendo algumas 
delas “cintas de jornal”, com carimbo de expedição de fevereiro de 
1940, a partir da qual se elaborou o texto que deu origem à edição 
original (BENJAMIN, 2012, p. 168). Este texto chegou a Adorno por 
intermédio de Hannah Arendt (LÖWY, 2005, p. 35). A primeira 
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publicação das “teses” ocorreu em um número especial da revista do 
Instituto para Pesquisa Social (o Instituto, dirigido por Max Horkheimer 
e Theodor Adorno, a partir do qual se desenvolveria a “Escola de 
Frankfurt”), em 1942, uma “espécie de brochura mimeografada [...] 
com uma tiragem de centenas de exemplares” (LÖWY, 2005, p. 35), 
em uma espécie homenagem ao seu autor.

O contexto de elaboração de Sobre o Conceito de História pode 
ser caracterizado como “uma constelação formada pelo cruzamento 
dos temas” do pensamento de Benjamin e dos “eventos políticos 
que lhe eram contemporâneos” (CAYGILL, 2005, p. 215). Para 
Jeanne Marie Gagnebin, as teses foram redigidas sob o impacto 
do acordo germano-soviético de 1939 e se destacam como crítica 
às “duas maneiras aparentemente opostas de escrever a história” 
(GAGNEBIN apud BENJAMIN, 1994, p. 08), que para Benjamin 
reverberam na delicada posição dos “adversários do fascismo”. 

Algumas referências nas correspondências de Benjamin 
testemunham a gênese de Sobre o Conceito de História. De acordo 
com os editores, Benjamin menciona, provavelmente pela 
primeira vez, a elaboração do texto das teses em uma carta a 
Gershom Scholem, na qual indica que, em correspondência com 
o livro sobre o drama barroco alemão (BENJAMIN, 1984) , o 
“Projeto das passagens” (BENJAMIN, 2006a), promoveria uma 
“teoria epistemológica própria” (BENJAMIN, 2012, p. 170). 
Ainda sem identificá-las como uma reflexão teórico-política 
acerca da história, Adorno reconhece posteriormente que as 
teses figuram desde sua gênese como “uma síntese das reflexões 
epistemológicas [...] cujo desenvolvimento acompanhou o 
projeto das Passagens” (ADORNO, BENJAMIN, 2012, p. 170). 
Esse reconhecimento se justifica na medida em que se podem 
perceber evidentes correspondências entre os textos das teses 
e as Passagens, desde seus “Primeiros esboços” até sua fase mais 
tardia, notadamente o projeto de um livro sobre o poeta Charles 
Baudelaire (o “Baudelaire”) (BENJAMIN, 2013), do qual restaram 
muitos esboços e trechos inacabados, bem como os ensaio sobre 
o poeta francês (BENJAMIN, 2006b). 
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Ainda é importante mencionar que as teses seguramente 
aparecem como último texto no qual Benjamin trabalhou (LÖWY, 
2005, p. 32). Além de ponto de convergência da obra de Benjamin, 
notadamente seus momentos tardios em Passagens e no projeto do 
“Baudelaire”, este texto figura como importante instrumento de 
passagem para a posteridade, por assim dizer, desse projeto de um 
livro sobre o poeta francês. Em carta a Theodor Adorno, de maio 
de 1940, Benjamin menciona que não apenas declinara um trabalho 
sobre Andre Gide em favor do “Baudelaire”, mas adiara também a 
continuação deste em favor das teses; o Benjamin escreveu: “uma das 
principais razões para tanto [i.e., postergar o retorno ao trabalho 
sobre Baudelaire] foi meu trabalho nas ‘Teses’”. Na mesma carta 
Benjamin indica que tais “fragmentos” das “teses” corresponderiam 
às “certas etapas das minhas reflexões [de Benjamin] como sequência 
do ‘Baudelaire’” (BENJAMIN, ADORNO, 2012, p. 459).  Destaca-se, 
do mesmo modo, que as teses reúnem algumas reflexões presentes 
no ensaio sobre Eduard Fuchs, de 1937. O texto “Eduard Fuchs, 
colecionador e historiador” (BENJAMIN, 2012, p. 123-164) foi 
encomendado pelo Instituto, na figura de Max Horkheimer em 1934, 
e “contém na sua primeira parte as mais pormenorizadas reflexões 
sobre método do materialismo histórico” de Benjamin “antes ‘Teses’ 
e a par delas”, como menciona os editores (BENJAMIN, 2012, p. 
225).

Acerca do contexto de produção de “Sobre o Conceito de 
História”, de acordo com os editores, elas “constituem um conjunto 
instável de reflexões que colocam problemas de vária ordem”, 
remontando múltiplas reflexões benjaminianas, desde pelo menos 
os anos 1920 (BENJAMIN, 2012, p. 168). A partir do rico tema da 
relação entre messianismo e revolução, se percebe a articulação de 
importantes temas da obra do filósofo, tais como suas noções de 
“crítica” e “experiência” (GAGNEBIN, 2011a, p. 291-294), bem como 
o conceito de história, isto é, a teoria da história para a qual sua 
obra tardia converge.

Ainda de acordo com Gagnebin, as teses promovem a 
emergência de uma “constelação, um mosaico de temas (einer 
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mosaikartigen Motivkonstellation)” (GAGNEBIN, 2011b), que podem 
ser ilustrados nas múltiplas e heterogêneas referências presentes no 
texto: desde conceitos e metáforas teológicas, referências às obras de 
Marx e Dietzgen, às figuras de Blanqui e dos “espartaquistas”, bem 
como as epígrafes de Brecht, Hegel, Nietzsche e Karl Kraus (2011b, 
p. 288). Como também oportunamente indicado por Gagnebin, 
esta multiplicidade de referências e a sobreposição de temas não 
eram estranhas ao procedimento benjaminiano.

Para o crítico alemão, o “conformismo” (BENJAMIN, 2012, 
p. 12) – que “liquidara” as oposições ao fascismo se nutria das 
concepções “burguesas” história – que tanto abriu  possibilidades à 
ascensão do fascismo (BENJAMIN, 2012, p. 15) como aparece na tese 
XI, quanto contribuiu para liquidar sua oposição, na medida em 
que “os adversários do fascismo” (BENJAMIN, 2012, p. 14, tese X) 
considerou esse como uma “norma histórica, em nome do progresso” 
(BENJAMIN, 2012, p. 13, “tese” VIII).

Deste modo, Benjamin reconhece na suposta concepção 
“burguesa” de história permeada pela noção de “progresso” tanto os 
elementos reacionários do fascismo – de desenvolvimento técnico 
e retrocesso social (BENJAMIN, 2012, p. 135)  – quanto os aspectos 
“conformistas” da socialdemocracia, que aceitou o fascismo como 
momento do desenvolvimento capitalista, como passagem garantida 
ao socialismo.

Trata-se, dessa forma, do pano de fundo político da crise da 
República de Weimar e significativamente da ascensão do nazismo, 
contra a qual Benjamin articula uma concepção de história capaz 
de se apresentar como dupla resistência. As duas concepções de 
história mencionadas por Gagnebin convergem na “filosofia do 
progresso”, tema crítico central da obra tardia de Benjamin (2012, p. 
171), notadamente de seus planos em torno do livro sobre Baudelaire, 
na medida em que nesse o “estado de exceção” assume seu mais 
profundo aspecto de crítica às filosofias modernas do progresso.

Como aspecto explicitamente articulador das múltiplas 
reflexões das teses, o tema da crítica à filosofia do progresso é tanto 



Anais do XIII Encontro Regional de História - ANPUH-ES

440

o conteúdo de recusa às concepções chamadas de “historicistas” 
de história – que reverberam no progressismo socialdemocrata 
ou no regressismo fascista – quanto o problema identificado à 
concepção marxista de história. Em um trecho dos esboços às teses, 
Benjamin identifica a articulação de “três conceitos” ao aspecto 
crítico da noção de história presente na obra de Marx: “são eles”, 
Benjamin escreve: “a luta de classes [...], o andamento do processo 
histórico (progresso) e a sociedade sem classes” (BENJAMIN, 2012, 
p. 178). Assim, Benjamin parece atribuir um caráter problemático à 
concepção de progresso, na figura de uma teleologia da história, que 
articula a filosofia da história de viés marxista tanto quanto suas 
concepções “burguesas”.

Deste modo, caracteriza-se o primeiro elemento de ruptura 
com o conceito “oficial” de história, ruptura essa que Benjamin 
reconhece como tarefa de sua “historiografia materialista”, 
diferenciando-a assim do modelo de produção do saber histórico 
baseado na noção de “empatia” (BENJAMIN, 1974, p. 696). Na tese 
VII, Benjamin caracteriza a empatia como “método”, a exemplificado 
na “recomendação” de Fustel de Coulanges, “historiador positivista 
reacionário do século XIX” (LÖWY, 2005, p. 71), a partir do qual o 
“historiador interessado em ressuscitar uma época” deve esquecer 
“tudo o que sabe sobre fases posteriores da história” (BENJAMIN, 
1994, p. 225). O conceito de empatia que aparece associado nas teses 
à mera experiência de identificação com o “vencedor” , articula um 
importante desdobramento na obra tardia de Benjamin. 

No contexto dos materiais preparatórios para as teses – os 
complementos (conhecidos como “Paralipômenos”) e esboços 
(chamados pelos editores de “reflexões preparatórias” e “fragmentos”) 
(BENJAMIN, 2012, p. 175-192; 1974, p. 1228-1246) – Benjamin 
caracteriza a “empatia com os tempos” como método a serviço de 
sua “presentificação” (2012, p. 176), ou o “tornar presente’ o passado” 
(BENJAMIN, 2012, p. 177), a partir de uma concepção de “ciência” que 
paga o “preço” da “radical eliminação de tudo aquilo que lembre a sua 
condição original de rememoração (an ihre ursprüngliche Bestimmung 
als Eingedenken erinnert)”(BENJAMIN, 2012, p. 176; 1974, 1231). 
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Deste modo, a uma associação das concepções de história 
ditas “tradicionais” – articuladas para Benjamin por um conceito 
“positivista” de “ciência” (BENJAMIN, 2012, p. 176) – às concepções 
de tempo baseadas na “presentificação” do passado por meio de 
uma relação empática com esse a partir de uma concepção de 
tempo baseada na continuidade. Além do caráter original dessa 
concepção de história, entre ciência e rememoração (Eingedenken), 
aquela consideração acerca do tema da “empatia” também relaciona 
sua crítica à noção de “má atualidade”, característica da experiência 
temporal moderna, bem como à crítica ao “tempo homogêneo 
e vazio” (BENJAMIN, 1994, p. 229, transfiguração da imagem da 
continuidade temporal no contexto de “Sobre o Conceito de 
História”.

Em um pequeno trecho, reunido pelos editores 
como “Fragmentos” sobre “Filosofia da história e política”, 
provavelmente redigido em 1939 , Benjamin escreve: “A história é 
o choque entre a tradição e a organização política” (BENJAMIN, 
2012, p. 33). Nos termos da teoria da modernidade e da noção 
de história esboçada no “Baudelaire”, trata-se de se reconhecer, 
para Benjamin, o elemento de “choque” como constituidor da 
experiência crítica em relação à “tradição”, como oportunidade 
de produzir, a partir da história, outra relação com a tradição.  
Concerne-se assim, na figura do diagnóstico benjaminiano da 
condição moderna, o reconhecimento de seu caráter negativo e 
positivo – da coexistência da continuidade e da ruptura –, acerca 
da possibilidade de se criticar a “modernidade” a partir de seus 
próprios elementos.  

Deste modo, se configura a perspectiva de que não se trata de 
uma mera recusa das concepções “tradicionais” de história, mas de 
levar estas ao seu “ponto crítico”; também nas notas preparatórias 
– em um trecho intitulado “Novas teses B” – Benjamin escreve 
significativamente:

A história estrutura-se em contextos e cadeias causais que se 
desenrolam de forma arbitrária. Como, porém, nos dá uma ideia 
da possibilidade de, por princípio, citar o seu objeto, este tem de 
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se apresentar, na sua versão mais elaborada, como um momento 
da humanidade. Nele, o tempo tem de se suspender (BENJAMIN, 
2012, p. 179).

A crítica da causalidade – e da “universalidade” – da concepção 
tradicional de história é aqui reconhecida por Benjamin como 
momento oportuno para sua citação, para sua destruição crítica, 
como aparece em um dos trechos dos materiais ao “Baudelaire”, da 
instituição do “princípio da descontinuidade” (BENJAMIN, 2013, p. 
623), da “explosão da continuidade” (BENJAMIN, 2013, p. 625).

Tanto nas teses quanto em seus materiais preparatórios 
e complementos, aquela ideia de “oportunidade” aparece 
representada pela ideia de “momento”, do “instante”, a partir do 
qual a continuidade da história pode ser refigurada em sua condição 
histórica. Representada pelo dia do início do calendário, o instante é 
reconhecido como “dispositivo de concentração do tempo histórico” 
(BENJAMIN, 2012, p. 18), construído a partir de um tempo repleto 
do agora (BENJAMIN, 1974, p. 701), a partir do qual o presente faz 
do passado uma “experiência única” (BENJAMIN, 2012, p. 19), como 
“imagem irrecuperável” (BENJAMIN, 2012, p. 11).

A emergência deste tempo carregado de “agora”, do tempo 
da oportunidade exibida pelo instante, se relaciona no contexto da 
“teoria do conhecimento” de Passagens à “representação” “imagética” 
da história (BENJAMIN, 2006a, p. 505), caracterizada pela 
“legibilidade específica” de cada passado; Benjamin anota: “O índice 
histórico das imagens diz, pois, não apenas que elas pertencem a 
uma determinada época, mas, sobretudo, que são legíveis numa 
determinada época ” (BENJAMIN, 2006a, p. 505). De certo modo 
as imagens do passado adquirem uma “legibilidade” específica 
assim na medida em que são configuradas em relação ao presente, 
desarticuladas da tradição que as enreda.

Portanto, trata-se também da necessidade de se reconhecer o 
instante, figura da operação imbuída da experiência do choque, como 
capaz de “precipitar o momento (brusquer le  moment)”  (BENJAMIN, 
1974, p. 1230), de restituir a cada momento a dignidade de portar a 
força de refigurar passado e futuro, como um “músculo que contrai 
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todo tempo histórico”; instante/momento repleto da “decisão de 
reunir na ação revolucionária e no pensamento revolucionário 
justamente os elementos do ‘cedo’ demais’ e do ‘tarde demais’, do 
primeiro começo e da última desagregação” (BENJAMIN, 2006a, p. 
739), “contra” a mera continuidade destes momentos.

Ainda para Benjamin a “empatia com o vencedor” que o 
“investigador historicista” estabelece torna a tradição dos “bens 
culturais” um “cortejo triunfal” (BENJAMIN, 1994, p. 225) “que leva 
os senhores de hoje a passar por cima daqueles que hoje mordem o 
pó” (BENJAMIN, 2012, p. 12). Nesse trecho da sétima tese, Benjamin 
“apresenta dialeticamente” os temas da cultura e da barbárie ao 
invés de opô-los “como polos que se excluem mutuamente, ou 
como etapas diferentes da evolução histórica” (LÖWY, 2005, p. 
75). Trata-se de uma “dialética entre cultura e barbárie”, que não 
apenas enfatiza o aspecto catastrófico da tradição da “cultura” e 
da “civilização” – como “dois leitmotive clássicos da filosofia do 
iluminismo” (LÖWY, 2005, p. 75) – mas também como reflexão 
acerca do caráter descontínuo da tradição.

Ao produzir artificialmente uma continuidade entre passado 
e presente – ao excluir o que separa o objeto do passado do presente 
– o “investigador historicista” não apenas se junta à celebração 
do “cortejo triunfal” (BENJAMIN, 2012, p. 12) dos vencedores 
“desde sempre”, mas também exclui aquilo que na tradição é 
descontinuidade. Tal exclusão enreda a tradição em “cada época” 
com o “conformismo” que ameaça tanto a tradição quanto “os que a 
recebem”, como Benjamin escreve na sexta tese (BENJAMIN, 1994, 
p. 224).

 Tal “conformismo” se baseia na “obtusa fé no progresso”, que 
garantiria a vitória contra o fascismo, mas que liquidou seu aspecto 
crítico, por tê-lo como “norma”, aspecto de uma continuidade. Para 
Benjamin aquela “fé no progresso” somada à ingênua “confiança 
no ‘apoio’ das massas” e à “subordinação servil a um aparelho 
incontrolável” se mostraram fatais para os “adversários do fascismo” 
(BENJAMIN, 1994, p. 227).
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Contra a “ideologia do progresso” Benjamin articula sua noção 
de história baseada na exigência da construção de um “conceito 
de história que corresponda” ao “estado de exceção” como “regra 
geral” (BENJAMIN, 1994, p. 226). Este “estado de exceção” visado 
pela construção materialista da história é um aspecto da própria 
tradição, ou melhor, é a própria tradição a partir de determinado 
aspecto.

Neste sentido, em um trecho dos materiais para as teses 
intitulados “Problemas da tradição” e “A dialética em repouso”, 
Benjamin escreve:

Aporia fundamental: ‘A tradição é o descontínuo do que 
já foi, por contraste com a história enquanto contínuo de 
acontecimentos.’ – Pode ser que a continuidade da tradição 
seja mera aparência. Mas então é a constância dessa aparência 
que confere à constância a continuidade nela’. [...] A tarefa da 
história é apoderar-se da tradição dos oprimidos (BENJAMIN, 
2012, p. 182).

    Este significativo trecho, além de mencionar elementos 
desdobrados em Passagens, expressa a ideia de que a descontinuidade 
específica da tradição, seu aspecto antitético, deve ser o operador 
da dissolução da aparência da continuidade, característica da 
história . A “tarefa [de] escovar a história a contrapelo”, atribuída 
na sétima tese ao “materialista histórico” que tem consciência de 
que a “transmissão da cultura” também é repleta de “barbárie”, 
descontinuidades, corresponde assim à abolição da aparência de 
continuidade da tradição, de apoderar-se da tradição na figura 
do que “já foi” (BENJAMIN, 2012, p. 12), do desaparecido, do no 
máximo fragmentado e incompleto, do radicalmente descontínuo.

A “descontinuidade” da tradição dos oprimidos torna-se, nas 
concepções “tradicionais” de história, uma aparência constante – 
de tentativas não realizadas, de projetos interrompidos/inacabados 
– que só poderá ser abolida na medida em que a história tome 
como tarefa se apoderar daquelas descontinuidades, não apenas 
“tematicamente”, mas em sua própria concepção, em sua própria 
construção. 
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O elemento temático-estrutural de antítese da concepção 
de história benjaminiana se manifesta como tentativa em torno 
da desarticulação e da rearticulação da “ideia reguladora” das 
tradições de modo que seus elementos sejam invertidos, mas não 
opostos, de modo que a história se aproprie tanto das continuidades 
– enquanto desagregação da tradição, eterna transitoriedade – e das 
descontinuidades, como “salvação” da tradição. A continuidade/
descontinuidade do projeto historiográfico benjaminiano visa 
restituir à história e a tradição os aspectos que lhe colocam em 
tensão permanente.

Retomando o contexto de “Sobre o Conceito de História”, 
Benjamin atribui ao historicismo a noção de eternidade e 
disponibilidade do passado, como aparece nas teses V e XVI 
(BENJAMIN, 2012, p. 11, 19). Nessas duas teses, se trataria de uma 
“historicização [...] radical da verdade histórica”, na qual “a própria 
imagem do passado é submetida ao processo histórico” (LÖWY, 
2005, p. 64). Em ambas as teses, Walter Benjamin também faz 
referências explícitas a trechos do ensaio sobre Eduard Fuchs. Na 
tese V, por exemplo, aparece a frase de G. Keller – “a verdade não 
nos escapará” – como “ponto exato em que o historicismo se separa 
do materialismo histórico” (BENJAMIN, 1994,, p. 224), e assim como 
na tese XVI aparece que “o historicismo propõe a imagem ‘eterna’ 
do passado”, enquanto “o materialista histórico faz desse passado 
uma experiência única” (BENJAMIN, 1994,, p. 231), como no ensaio 
sobre Fuchs (BENJAMIN, 2012, p. 128-129). Mas ao contrário do 
texto das teses, a passagem no ensaio identifica a “experiência única” 
que o historiador materialista atribui ao passado, nas palavras 
de Benjamin, trata-se da “substituição do momento épico pelo 
construtivo” a partir da qual seria “acionada”, colocada a funcionar 
na “história a experiência que é para cada presente uma experiência 
originária” (BENJAMIN, 2012, p.129). A originalidade do presente – 
que a partir desse se insere no passado – se relaciona à sobreposição, 
em cada momento, de permanentes descontinuidades.

Aquela ideia de desconstrução do momento épico da história 
aparece também nas notas preparatórias para as teses: “Numa 
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abordagem materialista, o momento épico será inelutavelmente 
destruído pelo próprio processo de construção”, Benjamin escreveu 
(BENJAMIN, 2012, p. 186). O aspecto construtivo da história, a 
inserção das descontinuidades que compõem a tradição – não para 
recuperá-la, mas para dissolvê-la – engendra a destruição que exibe 
que a história não pode ser contada, não totalmente. A “exibição” 
da história transcende a continuidade da tradição naquilo que essa 
tinha de mais próprio, seu aspecto narrativo que, desagregada sob a 
modernidade, só poderia assumir um aspecto “distorcido” .

Para Benjamin, o caráter “original” do passado é mobilizado 
pelo processo de historicização do passado a partir do presente, que 
para o filósofo estaria ausente do conceito de história chamado de 
“historicista”, ou a noção “oficial”/”tradicional” de história que seu 
conceito visa criticar. Tal historicização desarticula o “nexo causal 
entre os vários momentos da história” (BENJAMIN, 1994, p. 232) 
a partir do qual o “historicismo” constrói a “história universal” 
(BENJAMIN, 1994, p. 231). Refere-se, nesta articulação causal, 
a possibilidade de incluir na história o “movimento das ideias” 
(BENJAMIN, 1994, p. 231) ao mesmo tempo em que se exclui sua 
mobilização. Assim Benjamin escreve nos “Paralipômenos”: “A ideia 
de história universal está ligada à do progresso e da cultura. Para 
que todos os momentos da história [...] possam ser alinhados na 
cadeia do progresso, têm de ser reduzidos ao denominador comum 
da cultura [...]” (BENJAMIN, 2012, p. 179). A história tradicional 
nivelaria as descontinuidades em favor da integralidade da “cultura”.

O conhecido mote “não há documento de cultura que não 
seja documento de barbárie” (BENJAMIN, 2012, p. 13) pode ser 
entendido, pois, não apenas na perspectiva de que o “patrimônio 
cultural” representa os “despojos” carregados no “cortejo triunfal” 
dos vencedores (BENJAMIN, 2012, p. 12), mas também a partir da 
noção de que a própria ideia de “transmissão” da cultura contém 
seus elementos de barbárie, que tal “barbárie” é a própria marca da 
tradição à qual o “materialismo” benjaminiano se volta.

A concepção de história benjaminiana não exclui, por outro 
lado, a ideia de “universalidade” na medida em que esta pode 
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aparecer sob outra ordem. Também nos complementos das teses, 
em um trecho intitulado “Novas teses H”, Benjamin anota:

Nem toda a história universal tem de ser reacionária, mas é a história 
universal sem princípio construtivo. O princípio construtivo 
da história universal permite representá-la nos princípios 
parciais. Por outras palavras, é um princípio monadológico [...] 
(BENJAMIN, 2012, p. 180).

Este aspecto “monadológico” da história confere a cada 
presente a possibilidade de se relacionar com qualquer passado a que 
ele puder fazer referência.  Este princípio se relaciona intimamente 
à noção de “atualidade” do passado, como aparece no contexto de 
um trecho de Passagens: “Para que um fragmento do passado seja 
tocado pela atualidade não pode haver qualquer continuidade 
entre eles” (BENJAMIN, 2006a, p. 512). Esta descontinuidade entre 
passado e presente é então operada pelo princípio construtivo 
que torna cada “fragmento” de passado uma “mônada”, capaz de 
conter – como um modelo – o presente “intencionado” nele. Esta 
possibilidade de “atualização” do passado, isto é, remobilizá-lo em 
favor da imobilização do presente .

A base do nivelamento da sincronização das descontinuidades 
realizado pela história “tradicional” é a ideia de um tempo histórico 
caracterizado por uma “marcha no interior do tempo vazio e 
homogêneo” (BENJAMIN, 1994, p. 229). O tema da descontinuidade 
da tradição e do caráter “construtivo” de sua incorporação na 
continuidade história perpassa todo ciclo de Passagens e atinge em 
“Sobre o Conceito de História” uma articulação na figura da crítica 
político-filosófica da ideologia do progresso.

A polêmica benjaminiana contra o conceito de história da 
academia alemã, representada para Benjamin pelo “historicismo”, 
encontra na ideologia do progresso o tema de articulação de uma 
crítica da social-democracia, identificada por Benjamin como 
protagonista da ascensão do fascismo na medida em que sufocara 
os movimentos políticos que lhe poderiam fazer frente, como 
aparece na tese XII: a confiança social-democrata no progresso 
leva a entender a classe “oprimida” como libertadora apenas do 
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futuro, e não do passado, como Benjamin identifica nas lutas do 
“movimento espartaquista”  (BENJAMIN, 2012, p.16-17 ) e na figura 
do revolucionário francês Louis-Auguste Blanqui.

Deste modo se reconhece que a crítica benjaminiana da social-
democracia de sua época apresentada nas teses ganha os contornos 
não apenas de uma crítica ao que ela representou como movimento 
político. As concepções políticas, o “conformismo” e a crença no 
progresso que sustentam a visão política daquela social-democracia 
e a noção de história do “investigador historicista” se fundamentam 
na concepção de tempo “homogêneo e vazio”, no qual o passado 
poderia ser sacrificado em nome do futuro.

Aquela concepção de tempo “homogêneo e vazio” torna o 
procedimento do “investigador” apenas um “procedimento aditivo”, 
no qual a “história universal” emergiria a partir da “massa de fatos”, 
articulados “sem qualquer armação teórica” (BENJAMIN, 1994, p. 
231), como aparece na tese XVII. A “armação teórica” que a imagem 
benjaminiana do “historiador materialista” mobiliza é capaz de 
fazer emergir da “massa de fatos” uma imagem do presente que, 
ao contrário do progresso ou da universalidade dirigida ao futuro, 
promova uma “configuração saturada de tensões” a partir do qual 
seja reconhecida uma “imobilização messiânica dos acontecimentos” 
(BENJAMIN, 1994, p. 231).

Um conceito de história imbuído pelas exigências do passado 
assumiria não apenas traços científicos – contra o “conceito 
dogmático de progresso sem qualquer vínculo com a realidade” 
(BENJAMIN, 1994, p. 229) – mas também revelaria outro aspecto 
da história, que pudesse mobilizar forças que “agem de longe, do 
fundo dos tempos” (BENJAMIN, 1994, p. 224) em nome não apenas 
de outro futuro. Na tese II, a orientação da história ao passado é 
identificada à “imagem da felicidade”, como “índice misterioso” que 
o passado traz consigo e que se dirige ao presente (BENJAMIN, 
1994, p. 223). Este índice, o “apelo do passado” (BENJAMIN, 1994, p. 
223), que parece mais como uma força mobilizadora do que qualquer 
conteúdo.
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Dessa forma, Benjamin critica politicamente a concepção 
de história dita “burguesa” nas duas vertentes nas quais ela se 
manifesta para o filósofo berlinense. Além do objetivo de se afastar 
da historiografia “tradicional” que se caracteriza pela “empatia”, 
como esvaziamento do tempo que separa os objetos do passado e 
o presente do historiador, Benjamin associa àquela concepção às 
ideias social-democratas de progresso, característica, para o filósofo 
berlinense, da “segunda geração do marxismo”, representada 
especialmente pelas concepções políticas de K. Kautsky, Eduard 
Bernstein e August Bebel (RENTON, 2012, p. 382).

De acordo com David Renton, a concepção política social-
democrata, especialmente a de Kautsky corresponde a uma 
concepção de tempo, aproveitada de “metáforas  da biologia 
darwinista” (RENTON, 2012, p. 283) a partir do qual a humanidade 
é reconhecida como “constantly tending to ascend from an old condition 
of subjection to the natural environment” (RENTON, 2012, p. 283). Por 
isso Benjamin escreve na tese XIII, contra aquela concepção que “a 
ideia de um progresso do gênero humano na história não se pode 
separar a ideia de sua progressão ao longo do tempo homogêneo e 
vazio. A crítica da ideia dessa progressão tem de ser a base da crítica 
da própria ideia de progresso (BENJAMIN, 2012, p. 17).

Por outro lado, a concepção “materialista” de história 
apresentada por Benjamin nas “teses” deveria também se opor à 
concepção de história que marca a emergência do fascismo europeu. 
O caráter antiprogressista do fascismo, seu aspecto reacionário e 
conservador – a instituição de um “estado de exceção” como “regra”, 
como Benjamin apresenta na tese VIII – estaria baseado também em 
uma concepção de “progresso”, mas de certa forma invertida, a partir 
do qual o desenvolvimento técnico seria resultaria na “exploração 
da natureza” indissociável da “exploração do proletariado” 
(BENJAMIN, 2012, p. 16), correlato da imersão das formas técnicas 
em estruturas míticas, ou, na interpretação de Michael Löwy “o 
fascismo leva às últimas consequências a combinação tipicamente 
moderna de progresso técnico e regressão social” (LÖWY, 2002b, 
p. 205).
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A concepção benjaminiana de história formulada nas teses 
pode ensejar a reflexão de que, o imperativo de dar lugar, na his-
tória, à tradição dos oprimidos, às/aos que até então não tiveram 
história, é também um compromisso epistemológico e formal, com 
uma história que incorpore teórico-metodologicamente, mas tam-
bém, em suas formas de apresentação, nas “estratégia estética da 
representação histórica” (RUSEN, 2015, p. 86). A origem da histó-
ria a partir da “perturbação de sentido mediante a experiência de 
uma ruptura temporal e de uma recuperação do sentido mediante a 
interpretação do tempo” (RUSEN, 2015, p. 40) deve ser considera-
da tematicamente,  o que já ocorre massivamente na historiografia 
contemporânea, epistemologicamente/cognitivamente, experimen-
tada a partir da das reflexões sobre a natureza da objetividade do 
saber histórico (RÜSEN, 2015, p. 167-170).

A incorporação autêntica do contrassenso, da falta de 
sentido, das descontinuidade e da diferença nos diferentes é 
formulado filosoficamente nas teses pelo encontro da tradição dos 
oprimidos com a história materialista que lhe faz justiça, tal como 
Rüsen reconhece  como operação reflexiva sobre a historicidade do 
passado como encontro do sentido anterior e posterior, mediada 
pelo presente: sua atualidade. Para Rüsen: “O presente acontece 
aqui como coesão prévia entre ambos, como possibilitação, como 
fonte originária da relação interna entre experiência do passado 
e interpretação do futuro na compreensão do presente” (RÜSEN, 
2015, p. 99).

Coloca-se, pois, a atualidade das reflexões de Walter Benjamin 
sobre o conceito de história como o “imperativo” de  “tornar o seu 
olhar mais atento ao sofrimento humano”, lhe fazendo justiça ao 
incorporá-lo, enquanto tema, e também como estratégia cognitiva e 
de representação/comunicação do sentido histórico elaborado pela 
história.
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“Não há vivos sem mortos, não há 
cidade sem cemitério”:

os embates entre a modernidade e a tradição na 
atuação dos engenheiros em Vitória-ES no final do 

século XIX 

Júlia Freire Perini1

Os debates travados na historiografia capixaba2 a respeito das 
condições da infraestrutura da cidade de Vitória nos anos finais do 
Império e no início da República atestam que o núcleo urbano da 
capital capixaba possuía ares coloniais ainda naquele período. O 
traçado urbano vitoriense costuma ser descrito como um conjunto 
de ruas sinuosas, apertadas e acidentadas em alguns pontos, além 
de relatos da época descreverem a urbe como um local assolado por 
condições precárias de higiene e de limpeza dos espaços públicos. 

Em sua obra, o engenheiro Luiz Serafim Derenzi3 afirma que 
os arruamentos e as apresentações arquitetônicas da cidade eram 
rudimentares. Para o autor, os responsáveis pelas obras feitas na 
capital não eram dotados de técnica e ignoravam as necessidades 

1 Doutora em História pela Ufes. Professora da rede estadual de ensino do Espírito 
Santo. E-mail: juliafreireperini@gmail.com.

2 Luiz Serafim Derenzi (1965), Gabriel Bittencourt (2006), Diones Ribeiro (2008), 
Jadir Rostoldo (2008), Fabíola Bastos (2009), Kellen Jacobsen e Gilton Ferreira (2015), 
Gilton Ferreira (2016), entre outros autores. 

3 Luiz Serafim Derenzi nasceu em Vitória, Espírito Santo, em 1898 e faleceu no 
Rio de Janeiro em 1977. Estudou Engenharia Civil pela Escola Politécnica do Rio de 
Janeiro. Quando era graduando, participou da Comissão da Carta Geográfica do Estado 
do Rio (1919-1921). Após sua formatura, foi diretor de Viação e Obras da Secretaria de 
Agricultura, Viação, Terras e Obras do Espírito Santo (1921-1924). Entre os anos de 1932 
e 1934 ocupou a Diretoria de Obras da Prefeitura Municipal de Vitória. Coordenou a 
construção do Parque Nacional de Foz do Iguaçu, e também atuou na construção de parte 
da malha ferroviária dos estados do Paraná, de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul 
(PACHECO, 1995).
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das pessoas ao construírem as casas de forma desordenada. Ainda 
de acordo com Derenzi, as moradias raramente contavam com 
áreas na frente e as de fundo eram mal cuidadas. Tais características 
eram resultado de uma reprodução sucessiva sem evolução ou 
originalidade das construções na cidade ao menos até o final do 
Império. Por fim, o engenheiro sentencia que as ruas da capital só 
iriam conhecer contornos geométricos com a chegada da República 
(DERENZI, 1965, p. 137-138). 

De todo modo, apesar da avaliação do referido autor, há 
que se fazer uma ponderação no que diz respeito à qualidade das 
construções locais naquele período. Na análise proposta por Nelson 
Pôrto Ribeiro, por exemplo, são mencionadas as precárias condições 
de estrutura dos núcleos urbanos e habitações nas regiões afastadas 
de Vitória ainda no século XIX. Entretanto, a despeito de todas 
as dificuldades técnicas e da falta de mão de obra qualificada, os 
viajantes que visitaram a vila que daria origem à capital do Espírito 
Santo, elogiavam a boa aparência das construções, principalmente, 
por contarem com materiais líticos de qualidade satisfatória 
(RIBEIRO, 2009, p. 205). Sobre a aparência dos lares capixabas, 
Saint-Hilaire teria dito: “cuidam bem de preparar e embelezar suas 
casas. Considerável número delas tem um ou dois andares. Algumas 
tem janelas com vidraças e lindas varandas trabalhadas na Europa” 
(SAINT-HILAIRE, 1974, p. 45). 

Em que pese tais considerações feitas por outros autores, um 
fato consensual era que as características sanitárias da cidade na 
segunda metade do século XIX já não eram mais toleradas pelos 
membros das classes letradas e pelos dirigentes locais. Somada a 
essa situação, houve a ressignificação do entendimento do tolerável 
no que dizia respeito aos odores e às práticas cotidianas de vivência 
no espaço público4, sendo que em Vitória é possível identificar a 

4 Sobre esse assunto, é importante destacar que, de forma progressiva, embora 
não linear, os cheiros de cadáveres, de esgotos, de matadouros passaram a ser alvo de 
reclamações feitas nos jornais, nos relatórios dos inspetores de higiene e dos presidentes 
de província, entre outros. As falas estabeleciam limites para o controle das exalações, e 
estavam embebidas pelo moderno entendimento de higiene. Os lugares de onde vinham 
essas exalações, antes tolerados, passaram a serem vistos como focos de doenças e de 
incômodos que serviam de entrave para o aprimoramento das cidades e das sociedades 
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progressiva constituição de um corpo técnico capaz de intervir 
nos espaços urbanos em prol da salubridade pública. Neste caso, 
nos referimos especificamente à atuação dos profissionais da 
engenharia. À medida que os engenheiros começaram a ter uma 
formação mais voltada para questões do cotidiano civil, parte deles 
se debruçou sobre os assuntos que tornavam as paisagens urbanas 
focos de epidemias, dentre eles, os cemitérios. Estes espaços 
passaram a ser vistos como empecilhos ao desenvolvimento da 
nação e da civilização. Entretanto, diferente dos médicos, no que 
diz respeito à relação entre cidade e saúde pública, os engenheiros 
possuíam opiniões menos homogêneas do que seus os colegas das 
ciências naturais. 

Nesse sentido, este capítulo busca apresentar a complexidade 
das discussões em torno da morte realizadas pelos engenheiros, 
focando nas soluções apresentadas por esses profissionais 
para conciliar o armazenamento dos corpos e o processo de 
reformulação das cidades em fins do século XIX. Ao jogarmos 
luz nos debates promovidos por proeminentes profissionais 
da engenharia do período, pretendemos demonstrar como eles 
contribuíram para disseminar posicionamentos balizados em 
correntes filosóficas vigentes à época. Ademais, almejamos analisar 
aspectos da experiência moderna capixaba5 ao perscrutarmos a 
relação estabelecida entre os profissionais da engenharia e o poder 

ali instaladas. Em outras palavras, controlar os odores, as práticas de despejo de esgotos, 
os locais onde se instalavam matadouros, lazaretos, cemitérios era um elemento crucial de 
dominação de práticas tradicionalmente arraigadas, alvo das concepções modernas, que 
estava em negociação do durante o século XIX brasileiro (PERINI, 2019, p. 58-61).

5  Em relação ao entendimento a respeito da modernidade, podemos afirmar que 
tal conceito engloba o fenômeno de encurtamento do espaço de experiência em nome 
de um alargamento do horizonte de expectativa cada vez mais inclinados à futuridade da 
experiência com o tempo. Assim sendo, a modernidade – e o decurso da modernização como 
um todo – pode ser compreendida como o processo de temporalização da linguagem (que 
se relaciona de forma direta com a experiência histórica de contextos específicos) ocorrido 
nos centros e nas periferias do mundo ocidental ao menos desde a segunda metade do 
século XVIII (KOSELLECK, 2006, p. 314). A partir dessa perspectiva teórica, pretendemos 
nuançar o entendimento sobre as rupturas ocorridas no ambiente sócio-político brasileiro 
do século XIX e, na presente análise, esmiuçamos os papeis desempenhados pela engenharia 
na atualização dos rituais ligados aos morrer, apresentando uma melhor compreensão a 
respeito das mudanças vivenciadas pelas formas tradicionais de trato com a morte na 
cidade de Vitória ao longo do período em questão.  
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público local, compreendendo de igual modo como os engenheiros 
adaptaram cânones de seu ofício às demandas das elites políticas e 
econômicas locais. 

Para desenvolver tal análise, pretendemos discutir os 
relatórios elaborados por Saturnino Brito e as cartas enviadas ao 
jornal “Estado do Espírito Santo” por Antônio Athayde. Os dois 
engenheiros abordam a forma como os cemitérios deveriam ser 
administrados na urbe e, ao fazerem essas discussões, os documentos 
apresentam uma mescla de conhecimento científico, ideias de 
modernidade e paradigmas positivistas orientando a maneira de 
ver a morte e o morrer entre os profissionais da engenharia naquele 
período.  

As concepções modernizadoras dos engenheiros no trato 
com a morte no oitocentos capixaba

Com raras exceções, a carência de profissionais habituados e 
preparados para desenvolver técnicas de construção mais complexas 
era sentida no Espírito Santo Oitocentista. Atribuímos tal fato, em 
alguma medida, à falta de cursos de formação em terras capixabas. 
Sendo assim, os engenheiros presentes na província e, posteriormente, 
no estado eram basicamente oriundos de outras regiões do país ou 
filhos de uma camada dominante local capaz de enviar sua prole 
para estudar nas escolas superiores existentes no Brasil. De acordo 
com o arquiteto Nelson Pôrto Ribeiro, os profissionais que atuaram 
na segunda metade do século XIX no Espírito Santo possuíam 
origens diversas, isto é, além de brasileiros, também passaram por 
terras capixabas: portugueses, franceses e alemães (RIBEIRO, 2011, 
p. 138). Essa variedade de nacionalidades também pode indicar uma 
rica mistura de concepções acerca das formas de atuar enquanto 
engenheiro, embora, ao que tudo indica, percebemos que a maior 
referência desses profissionais atuantes em território capixaba era, de 
fato, a Escola Politécnica do Rio de Janeiro. 

Outro ponto importante para o entendimento da atuação 
dos engenheiros no espaço público vitoriense fica demonstrado 
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em um estudo feito por Ribeiro. A pesquisa desenvolvida por 
este pesquisador atesta que a maior concentração de bacharéis 
do ramo da engenharia presentes no Espírito Santo aglutinou-
se nos últimos trinta anos do século XIX, período que coincide 
com uma crescente preocupação elementos que se vinculam à 
modernidade, a saber: salubridade e reformas dos espaços públicos, 
por exemplo. Os números analisados pelo autor fazem menção 
aos profissionais que estiveram em território capixaba e, se 
revelam bastante emblemáticos: se considerarmos 125 o número de 
engenheiros que trabalharam em solo espírito-santense, apenas 4% 
desse valor corresponde aos profissionais da primeira metade da 
referida centúria. Sendo que 78% desses bacharéis trabalharam na 
mesma localidade nas últimas três décadas do período oitocentista 
(RIBEIRO, 2011, p. 141). Assim como mencionado logo acima, 
esses dados apontam para a demanda de um tipo de profissional 
no fim do Oitocentos, que necessariamente estava atrelada a uma 
nova forma de perceber o tempo e o espaço na capital capixaba. 
Posteriormente, discutiremos essa questão com mais profundidade.

Ainda tratando do perfil dos profissionais que atuaram em 
terras capixabas no período imperial e na República Velha, conforme 
já dito, o Espírito Santo não contava com estabelecimentos de 
ensino superior na área de engenharia, sendo assim, a formação 
dos engenheiros que vinham trabalhar em solo espírito-santense 
ficava a cargo das instituições de educação do exterior ou, caso 
fossem formados no Brasil, os profissionais eram oriundos da Escola 
Central (1858), da Escola Politécnica (1874) ou da Escola de Minas 
de Ouro Preto (1876). Um aspecto bastante comum na formação 
desses profissionais é que nas referidas escolas seus estudantes 
tinham constante contato com os preceitos positivistas. As escolas 
de engenharia foram, segundo Luiz Otávio Ferreira, “o ambiente 
institucional onde professores e alunos tiveram experiência mais 
intensa de uma cultura positivista que se manifestava não apenas no 
ensinamento de alguns professores, mas, sobretudo, na agitada vida 
extra-escolar” (FERREIRA, 2007, p. 8). Dentre as justificativas que 
explicam tal influência, Ferreira menciona a relevância atribuída por 
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Augusto Comte às ciências e à matemática. Outro possível ponto 
que elucidaria a estreita relação entre os engenheiros e o positivismo 
seria a oposição contundente ao espírito legalista representado 
pelos bacharéis em direito. E, por fim, a doutrina estabelecia um 
local de destaque conferido a eles na nova elite científica da nova 
sociedade que se avizinhava (FERREIRA, 2007, p. 8). 6 

A efervescência positivista entre os letrados do Brasil era 
contemporânea da reviravolta política causada pela instituição 
da República, assim como também, era fruto de outros debates e 
desgastes surgidos nos últimos anos da Monarquia. Em meio ao 
turbilhão de mudanças políticas mencionado, tivemos a ascensão 
de dirigentes ao poder que trouxeram para a administração os 
ideais característicos daquela nova forma de governo. Exemplar 
nesse sentido era a visão do presidente de estado José de Melo 
Carvalho Muniz Freire7, que não se furtou de exprimir sua opinião 
sobre as condições estruturais da cidade de Vitória à época de sua 
administração: “Cidade velha e pessimamente construída, sem 

6  No ideário formativo da intitulada “geração de 1870”, Ângela Alonso afirma que, 
embora não possamos entender os positivistas brasileiros como um grupo homogêneo, é 
possível traçar pontos que uniam e separavam as diversas vertentes desse grupo.  De acordo 
com Alonso, o positivismo era imbuído de cientificismo, ou seja, a crença na capacidade 
da ciência para formular leis que regeriam os fenômenos sociais e naturais. Além disso, 
os positivistas acreditavam na possibilidade deles contribuírem com a descoberta de 
instrumentos de explicação de fenômenos do mundo, bem como, para a emergência 
de meios capazes de intervir na realidade com a intenção de alterá-la. Nesse sentido, a 
ciência, no ideário positivista é posta como a alavanca do progresso e da civilização, por 
meio do conhecimento científico, seria possível fazer uma raio-x da sociedade brasileira 
e construir diagnósticos dos males causadores do atraso da nação para a sua futura cura. 
Outra importante baliza do pensamento dos positivistas brasileiros era o seu senso de 
missão social que se expressava na incumbência salvacionista atribuída aos seus adeptos. 
Portanto, os positivistas deveriam estabelecer uma agenda das ações necessárias para 
consertar os problemas do país e conduzir seu povo ao bem-estar coletivo. Por fim, como 
última característica comum à maioria dos positivistas brasileiros podemos mencionar 
sua aderência à causa do republicanismo (ALONSO, 1996, p. 109-134). Os contornos 
da ideologia positivista nortearam, majoritariamente, diversos grupos de engenheiros 
no Brasil oitocentista, sendo possível estabelecer conexões entre o plano teórico aqui 
apresentado e as ações empreendidas por esses indivíduos. 

7 José Carvalho Muniz Freire nasceu em 1861, estudou Direito em Recife e São Paulo. 
No Espírito Santo, desenvolveu atividades como advocacia, redator do jornal “A Província 
do Espírito Santo” (depois “Estado do Espírito Santo”) em parceria com Cleto Nunes. 
Muniz Freire construiu uma extensa carreira política: foi deputado federal pelo Espírito 
Santo entre 1891-1892; presidente de estado em terras capixabas em duas ocasiões, sendo 
a primeira em 1892-1896 e a segunda em 1900-1904; também foi senador entre 1904-1915 
representando os capixabas (RIBEIRO, 2008). 
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alinhamentos, sem gosto sem arquitetura, segundos os caprichos do 
terreno” (ESPÍRITO SANTO, 1895, p. 17). Ao que o político acresce: 
“mal abastecida de água [...] sem bons hospitais, sem um serviço de 
limpeza bem organizado, sem um matadouro decente, desprevenida 
de toda defesa sanitária; necessitada de construir novos cemitérios 
devido a irrevogável condenação dos atuais” (ESPÍRITO SANTO, 
1895, p. 17).

Essa era a impressão do presidente de estado a respeito da 
capital, isto é, um tanto distante do ideal moderno de cidade. 
Havia, em sua descrição, uma mescla de elementos estreitamente 
ligados ao que se entendia como atrasado: a insalubridade, a falta 
de beleza e os problemas com a circulação. Esses componentes, 
inclusive, eram parte fundamental de um projeto perseguido pelos 
grupos que ansiavam a modernização das urbes. Corroborando esse 
pensamento, temos a fala de Maurício Abreu, que dizia: “diversos 
planos de melhoramentos começaram [no final do século XIX e 
início do XX] então a serem formulados” Sendo que: “[foi dado] 
destaque ao saneamento (visto, sobretudo em termos de drenagem 
urbana) e as redes de infraestrutura (circulação, iluminação pública, 
abastecimento de água, esgotos sanitários, etc.) (ABREU, 2001, p. 
41)”. Dito de outra forma, o tripé organizacional das urbes girava 
em torno de três elementos: sanitarismo, circulação e estética. 

Muniz Freire atentava-se a essas questões. E em função 
dessas necessidades, ele criaria em 1895 a Comissão de 
Melhoramentos da Cidade mediante a Resolução nº 46 para 
fazer um levantamento topográfico de Vitória com intuito de 
ampliar o espaço urbano. Para tanto, contratou o engenheiro 
Francisco Saturnino Rodrigues de Brito8 (MENDONÇA, 1999, 
p. 183).

8 Francisco Saturnino de Brito, nascido em Campos (RJ), formou-se em engenharia 
no ano de 1886 pela Escola Politécnica do Rio de Janeiro. Ao longo de sua vida 
profissional, esteve voltado para a realização de obras de cunho sanitário. Contribuiu 
para a reformulação de espaços urbanos de diversas cidades, dentre elas: Vitória, Recife, 
Aracaju, Pelotas, Petrópolis, bem como, ajudou a projetar a cidade de Belo Horizonte. Em 
23 de maio de 2018 foi homenageado na câmara dos deputados com o título de Patrono da 
Engenharia Sanitária no Brasil.
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Entre os vários objetivos da empreitada iniciada por Muniz 
Freire estava o rompimento com um espaço entendido por ele 
como atrasado, limitado fisicamente e que não era mais compatível 
com os parâmetros grandiosos impostos pelas décadas iniciais da 
República. Ademais, Muniz Freire desejava preparar a cidade para 
um futuro vindouro, racionalizando os espaços públicos, ao mesmo 
tempo em que buscava torná-los eficientes e capazes de corresponder 
à altura às expectativas projetadas pelo horizonte republicano e 
pela modernidade. Embora, é importante lembrar que àquela época 
não havia ocupação suficiente do perímetro urbano que justificasse 
os aterros rumo ao mar e aos mangues da capital (FERREIRA; 
FOLLADOR, 2015, p. 91-92). 9 

Assim, com o objetivo de ampliar a área habitável de Vitória, 
a pedido de Muniz Freire, Saturnino de Brito elaborou um relatório 
para a Comissão de Melhoramentos da Capital descrevendo os 
aspectos físicos da cidade e propondo soluções no sentido de 
embelezar, sanear e modernizar a capital, além de tentar afastar 
desta a pecha de velha cidade colonial. O engenheiro, responsável por 
diversas obras de saneamento pelo Brasil, encarregou-se de pensar 
um novo espaço urbano que nasceria sem as amarras anteriores ou, 
em outras palavras, sem as preocupações em respeitar as histórias 
e as memórias que os espaços carregavam em si, pois, enquanto o 
centro vitoriense era carregado de sentido e historicidade, crenças 
e valores atribuídos aos locais, a região que seria construída pelo 
projeto denominado Novo Arrabalde surgiria para o futuro, e 
não em função do passado ou de possíveis conciliações com o seu 
significado anterior: 

O Governo que impulsionou o movimento progressivo deste 
Estado, que viu no porvir horizontes novos, franqueados pelo novo 
regime, reconhecem, então, que atualmente o centro material 
de apoio da administração e do comércio oferece precárias 

9 Além desses autores, o pesquisador Carlos Teixeira Campos Júnior apresenta a 
mesma interpretação acerca das motivações do projeto Novo Arrabalde, encomendado 
por Muniz Freire e coordenado por Saturnino de Brito. Sobre tal assunto, Campos Júnior 
ressalta que: “Essa providência [a criação do Novo Arrabalde] não surgia da necessidade 
de acompanhar a dinâmica da cidade, mas do interesse de fazer na cidade as adaptações 
exigidas pela proposta do governo de nela centralizar o comércio do café do Espírito Santo 
e de parte de Minas (CAMPOS JÚNIOR, 1996, p. 138).” 
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condições de vitalidade e que urge cuidar do que descuidaram [...] 
Antes de cometer a uma Comissão o estudo técnico do terreno 
para o estabelecimento de um novo arrabalde que satisfizesse 
a necessidade inadiável que procuramos esboçar, o Governo 
pesou as vantagens e desvantagens provenientes da preferência 
na utilização de terrenos da própria ilha sobre a das planícies 
continentais, ao sul e ao norte (BRITO, 1996, p. 6).

Portanto, o tom das descrições dos afazeres técnicos a 
serem postos em prática na nova direção geográfica da cidade era 
bastante pragmático, visando executar o que se compreendia como 
tecnicamente mais avançado:

Saneamento

Deixando de lado as explicações modernas para quase todos os 
fenômenos mórbidos,— explicações que vão até a descrição quase 
que da vida íntima dos micróbios, que dão leis para a sua cultura 
ou educação, que estabelecem lutas, etc.—; deixando de lado 
estes transvios cientistas, parece-nos que, para bem guiar a ação 
sanitária, basta baseá-la sobre os seguintes fatos positivos:— 1º as 
condições do solo influem muito sobre a salubridade; 2º o solo 
mais favorável para ativar o desenvolvimento das moléstias é o que 
se acha carregado de produtos de decomposição da vida humana; 
3º a umidade, já de si inconveniente, torna-se prejudicialíssima 
nos casos em que o lençol d’água sofre variações de nível (BRITO, 
1996, p. 27).

É possível inferir na fala de Saturnino de Brito um leve tom 
de discordância com outras ciências que tratavam de questões 
relacionadas à salubridade e, ao mesmo tempo, conseguimos 
extrair parte de sua visão acerca da cidade, bem como as soluções 
consideradas mais eficazes para a constituição de um centro 
urbano moderno. Dentre os pontos que “guiam a ação sanitária”, a 
terra infectada era considerada pelo engenheiro como um grande 
fator de risco, sendo o solo que continha restos de corpos humanos, 
no entendimento de Brito, como o pior dentro dessa categoria. 
Sua visão de cidade apresentava um posicionamento próprio 
dos seguidores da filosofia positivista em relação aos rituais 
funerários, mas divergia quando o assunto passava à tolerância das 
necrópoles em lugares não planejados dentro da urbe. Então, qual 
seria sua proposta frente ao que estava posto à época? Como, aos 
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olhos desse engenheiro civil, poderíamos solucionar os problemas 
causados pelos enterramentos no formato em que ocorriam no 
final do século XIX na capital vitoriense? 

Saturnino de Brito acreditava que: “Difícil, se não impossível, 
é encontrar neste terreno ampla região exclusivamente apropriada 
para o estabelecimento do Cemitério; —por toda a parte 
apresentam-se ora pontas de rocha granítica” (BRITO, 1996, p. 25). 
E ainda defendia que: 

O morro Barro Vermelho [seria] o único, no perímetro do Novo 
Arrabalde, que [teria] condições favoráveis, quanto a área e quanto 
a argila. Acresce que, achando-se situado na região central do 
núcleo, proporciona facilidade material para desenvolver-se o 
culto dos mortos (BRITO, 1996, p. 25).

 A julgar pela explanação feita pelo engenheiro-chefe da 
Comissão de Melhoramentos instituída em Vitória, as condições 
ideais para a construção de um cemitério giravam em torno da 
constituição do solo e da quantidade de área disponível para os 
enterramentos. Interessante notar que Saturnino de Brito fazia 
menção também à localização da área por ele eleita como mais 
adequada para receber uma nova necrópole: uma região considerada 
central na porção territorial onde seriam erguidas novas estruturas 
urbanas. A justificativa dessa escolha se dava na defesa do culto 
aos mortos. Além disso, o engenheiro não queria modificar o ritual 
como um todo, mas apenas agregar novas concepções, mesmo que 
isso rivalizasse com outros saberes científicos de seu tempo. Sendo 
assim, o bacharel não deixava dúvidas sobre sua postura em relação 
ao lugar dos mortos e da morte naquela cidade:

Atualmente só os crassamente ignorantes ainda desconhecem 
a inocuidade dos cemitérios e clamam pelo seu afastamento dos 
centros populosos; e só os que têm o egoísmo por norma invariável 
de conduta se mostram desgostosos pela aproximação dos campos 
de incorporação, o que, aliás, vem indiretamente afirmar que até 
para estes refratários é verdadeira a sentença positivista — os vivos 
são cada vez mais governados pelos mortos. Para dar acesso ao 
Bosque Sagrado projetamos duas alamedas. Nos cimos do morro o 
terreno é acentuadamente pedregoso e, assim, pode-se deixar aí os 
bosques existentes e melhorá-los [...] deixar-se-á também uma orla 
de mata. Um canal de contorno, análogo aos dos outros morros, 
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retirará as águas das encostas; por meio de conduto subterrâneo 
serão lançadas ao mar. Uma capela será edificada na esplanada de 
pedra voltada para o Norte (BRITO, 1996, p. 25).

A fala acima traz à tona a falta consenso na engenharia 
a respeito da forma de lidar com as necrópoles. Parte dessa 
divergência entre os engenheiros é possível de se verificar na 
Revista do Clube de Engenharia, no ano de 1887. Para o grupo que 
se expressava no periódico, a forma mais higiênica de lidar com 
os corpos dos mortos nas cidades seria a cremação. Para ilustrar 
tal questão, temos o seguinte trecho: “A remoção [dos cemitérios] 
não resolve a questão de salubridade. Remove-se os acidentes para 
outro lugar, o que não é progresso. Não é isso o que se pretende, 
porém sim, destruir o mal, o que só se consegue com a cremação” 
(REVISTA DO CLUBE DE ENGENHARIA, 1887, p. 25-26). Mas 
na contramão do que pensava parte dos componentes do Clube 
de Engenharia, sediado no Rio de Janeiro, podemos perceber que 
representantes do campo da engenharia desenvolvida em terras 
capixabas defendiam o culto aos mortos sob outra perspectiva. Na 
visão de alguns profissionais como Saturnino Brito, era conveniente 
que os campos santos permanecessem próximos aos vivos, pois tal 
medida facilitaria o acesso aos túmulos de seus entes para que lhes 
fossem rendidas homenagens. Vale ressaltar que a tríade mencionada 
anteriormente seria aplicada ao cemitério modernizado, ou seja, 
era preciso embelezá-lo, saneá-lo e torná-lo um espaço onde os ares 
circulassem de maneira sã. Em suma, o cemitério absorveria várias 
características atribuídas ao espaço dos vivos, ou dito de outra 
forma, a cidade dos mortos se assemelharia à dos vivos. Ademais, 
não se questionava o cunho sagrado tampouco as simbologias que 
remetiam ao aspecto religioso do empreendimento, já que havia 
previsão de nomear a nova necrópole de Bosque Sagrado e de erigir 
naquele lugar uma capela para manifestações ritualísticas. 10

10 A proposta de Brito para a organização interna dos espaços de enterramento 
não era uma inovação em todos os sentidos ou algo que fugisse dos parâmetros da 
época. Proposta semelhante foi experimentada na Porto Alegre Oitocentista. Em seus 
estudos doutorais, Mara Regina do Nascimento demonstrou que os engenheiros do sul 
do país pretendiam construir uma necrópole que espelhasse as novas regras pretendidas 
pelas cidades na modernidade. Os moldes eram bem parecidos com os que Saturnino 
de Brito propunha para o cemitério na região a ser expandida em Vitória: “projetamos 
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Contemporâneo de Saturnino de Brito, o engenheiro 
capixaba Antônio Athayde11 escreveu no ano de 1883 uma série 
de textos enviados ao jornal conservador “O Espírito-Santense” 
demonstrando que, possivelmente, o posicionamento técnico 
de Brito acerca das necrópoles não era algo isolado no campo da 
engenharia. Nesses escritos– ao todo foram cinco publicações12–, 
Athayde também defendia que os cemitérios não deveriam ser 
removidos para fora do perímetro urbano:

reflitamos: se os mortos exercem uma influência incontestável 
sobre os vivos; se o culto dos mortos aperfeiçoa a nossa natureza 
continuamente; se a adoração constante do túmulo da família, 
regenera o filho, se o cemitério distanciado da cidade, é um 
empecilho ao proletariado, ele é um interesse cívico de primeira 
ordem, e por consequência não pode sair fora da cidade. 

Mas além disto, o positivismo sanciona a grande inspiração que 
tem feito do túmulo não somente uma instituição pessoal ou de 
família, mas também uma instituição social, pela fundação do 
cemitério, que dá um caráter coletivo.

duas alamedas”, tal qual o campo santo porto-alegrense, a necrópole capixaba deveria 
ter espaços de circulação planejados, “firmando-se como expressões vivas dos desejos da 
emergente burguesia” (NASCIMENTO, 2006, p. 315). Entretanto, alguns pontos guardam 
as particularidades do processo na província rio-grandense e nas terras espírito-santenses. 
Os debates das modificações sugeridas na necrópole gaúcha estavam ocorrendo em 
meados do século XIX, ao passo que a proposição feita por Saturnino de Brito tinha sido 
feita na última década do século XIX. Outra diferença fundamental, que nos diz muito 
sobre o teor das discussões a respeito dos cemitérios vitorienses é que, enquanto na capital 
gaúcha, a Santa Casa de Misericórdia capitaneou parte do processo de modernização 
do morrer, na província capixaba, o moderno morrer só seria implementado a partir de 
uma iniciativa da administração do Estado, quando este já não vivia mais o regime do 
padroado. Por fim, há que se ressaltar que o projeto de cemitério proposto na fala acima 
pelo engenheiro-chefe da Comissão de Melhoramentos não conseguiria ser totalmente 
posto em prática.

11 Antonio Francisco Athayde nasceu no Espírito Santo em 1860. Era filho do 
comendador Antonio Francisco de Athayde e de D. Luiza Maria Siqueira de Athayde. 
Estudou na antiga Escola Politécnica do Rio de Janeiro. Em abril de 1884, formou-se 
nessa instituição formado engenheiro civil. Em 1884, fez parte do corpo docente da Escola 
Normal Pedro II, ministrando aulas de Pedagogia. Em 1885, foi nomeado Inspetor Geral de 
Obras da Província; em 1887, Antônio Athayde, como engenheiro ajudante da Comissão 
de Terras e Colonização de Santa Leopoldina, prestou serviços nos núcleos Conde d’Eu e 
Senador Antônio Prado. Em 1889, passou a desempenhar a chefia da referida Comissão. 
Consta em seu currículo também a profissão de político e a atuação como historiador. Foi 
membro do Instituto Histórico Geográfico do Espírito Santo. Ver mais em: Revista do 
Instituto Histórico e Geográfico do Espírito Santo, Nº 21, 1961. 

12  O texto de Athayde aparece publicado nas edições 8, 9, 10, 11 e 13 do jornal “O 
Espírito-Santense”.
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O cemitério deve ser em cada cidade conservado e aperfeiçoado, 
como instituição fundamental, indispensável ao melhoramento 
intelectual dos membros da sociedade.

O cemitério deve ser, pois, instituído na cidade, de maneira a 
permitir aí o culto dos mortos, que é de interesse cívico de primeira 
ordem, é preciso fazer os esforços e as despesas necessárias para 
satisfazer a esta condição indispensável. 

O túmulo prolonga a ação moralizadora da família, além da 
existência objetiva dos seres que tem feito parte. 

Eis, dignos comprovincianos, como a iminência comprovincianos, 
como a eminência científica, sr. Pierre Laffitte e nós apreciamos a 
influência moralizadora do cemitério dentro da cidade.

Não há vivos sem mortos. 

Não há cidade sem cemitério. 

Vitória, 2 de Homero de 95 (30 de janeiro de 1883.) Antônio 
Athayde.

(O ESPÍRITO-SANTENSE, 1883, ed. 09)

Em um primeiro momento, Athayde preocupava-se com a 
defesa da permanência dos cemitérios na parte central de Vitória, 
pois a seu ver, este seria um elemento moralizante, que evocaria 
as memórias antepassadas, de coesão à sociedade. Estas também 
contribuiriam para a manutenção da ordem social vigente, 
influenciando na permanência e solidificação dos costumes locais. 
Embebido no pensamento de Comte, Athayde ressaltava que o 
culto aos mortos seria uma forma de manifestar a subjetividade, 
característica bastante própria do ser humano que nos diferenciaria 
dos demais seres vivos e que nos colocaria em um patamar mais 
elevado. 13 Ele acreditava, inclusive, que o exercício de homenagear 
e rememorar os entes queridos poderia elevar o padrão intelectual 
da comunidade, de modo que a manutenção dos corpos dos mortos 
em meio ao espaço dos vivos seria uma forma de aprimorar o 

13 O autor - sendo coerente com as ideias comteanas - ainda defendia o culto aos 
objetos icônicos que tinham apelo extra-discursivo para manifestar seu desejo de 
organização da sociedade, isto é, que privilegiava a marcha rumo ao progresso, com forte 
anseio cientificista e utópico (CARVALHO, 1990). 
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espírito da sociedade capixaba. Ademais, a filosofia Comteana 
tinha como princípio a defesa de alguns elementos permanentes 
dentro da sociedade, tais como: a religião, a família, a propriedade 
e a linguagem. No que diz respeito à doutrina religiosa, pode-se 
dizer que o preceito máximo era o do respeito a todas as crenças, 
bem como o reconhecimento da escolha individual no que tange às 
questões espirituais. Não caberia, portanto, ao governo interferir 
nessa temática, que seria de exclusiva gerência do âmbito do 
indivíduo. Para o nosso autor, Athayde, embora o cemitério fosse 
entendido como uma questão de saúde pública e que, por sua vez, 
deveria estar subordinada aos ditames estipulados pela ciência 
médica, outro princípio falaria mais alto nessa escolha, qual seja, o 
da liberdade individual que, neste caso, deveria estar pautada pelo 
respeito do Estado aos cultos religiosos (WEBER, 1999, p. 42). 

Determinado a sustentar o seu ponto, Athayde se propunha 
inclusive a deslegitimar, por meio da filosofia comteana, a 
argumentação do mainstream médico-acadêmico capixaba, 
propondo uma reflexão científica alternativa a respeito das matérias 
e vapores oriundos das necrópoles: 

Demonstra-se facilmente por meio da química que as matérias que 
os cemitérios exalam não são nocivas à saúde. Temos em nossa 
mesa de estudos, um resumo monumental sobre esta questão, 
do eminente médico Sr. Dr. Robinet que muito recomendamos 
a leitura, por trazer notas de todas as observações e experiências 
que tem feito sobre as matérias exaladas dos cemitérios.  Esta 
notabilidade médica provou cientificamente em seus trabalhos, 
que – os cemitérios não são focos de infecções – como alguns 
supunham (O ESPÍRITO-SANTENSE, 1883, ed. 8).

Em seus textos, Athayde estava disposto a convencer os seus 
pares de que as necrópoles não deveriam ser removidas do centro 
urbano. Entretanto, sua argumentação não se baseava na retórica 
religiosa ou na defesa apaixonada de antigos costumes, mas em 
um discurso científico, referenciado naquilo que de mais recente 
o Velho Mundo havia produzido em termos de reflexão racional. 
14 Para o engenheiro, bastariam algumas medidas específicas e 

14 Os positivistas brasileiros do fim do século XIX e início do século XX apresentavam 
as ideias comteanas de maneira diametralmente opostas às teorias microbianas surgidas no 
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pontuais para reverter os possíveis incômodos advindos da presença 
dos campos santos nas urbes: 

Em vista do que conseguimos demonstrar, um governo sensato e 
refletido, procede do modo seguinte: 

1º-Pedir as corporações religiosas que melhorem as condições 
estéticas dos seus cemitérios onde estão, ou se se julgar necessário 
remover alguns deles, em virtude da área limitada do solo, que 
se dê na cidade, desde que está evidentemente provado que eles 
não são nocivos à salubridade pública, e por maioria de razão 
representam interesses cívicos de primeira ordem (O ESPÍRITO-
SANTENSE, 1883, ed. 13). 

O ponto de vista de Athayde15 é bastante dissidente da maioria 
de seus contemporâneos e conterrâneos que se manifestaram nos 
jornais e nos documentos oficiais da província na segunda metade 
do século XIX.16 Os ideais positivistas orientavam as suas ideias 
e produziam representações acerca do campo santo a partir de 
outra perspectiva que valorizava o cemitério enquanto um local 
de culto cívico, moralizador, estruturante da sociedade a qual ele 
pertencia. O cemitério bem conservado, a seu ver, concorria para 
o progresso intelectual e moral da sociedade quando mantido em 
boas condições. 17 
período. Ademais, do ponto de vista filosófico, essa corrente positivista defendia uma não-
intervenção do Estado nas questões de saúde pública, que a seu ver, deveria ser reservada 
à esfera do poder espiritual. De acordo com José Murilo de Carvalho, os positivistas 
rivalizavam com os médicos sanitaristas e classificavam suas propostas como invasivas e as 
atitudes do governo eram vistas como um tipo de “despotismo sanitário”. Nesse sentido, 
os positivistas insistiam em argumentos contra as campanhas de vacina e também as 
investidas do poder público em adentrar os lares para desinfetá-los (CARVALHO, 2005, 
p. 98).

15 A credencial de engenheiro conferia a Antônio Athayde um trânsito entre 
os intelectuais da época. Explico: a formação em um curso superior devotado ao 
aprimoramento das técnicas de construção de aparatos mecânicos e de intervenção 
nos espaços geográficos, entre outras coisas, faz com que Athayde seja um personagem 
importante na montagem do quebra cabeça que recria parte dos argumentos contrários e 
favoráveis a forma de lidar com os cemitérios e com o morrer no fim do Oitocentos.  

16 Para saber mais ver: Perini (2019), especialmente os capítulos 1 e 2. 
17 O positivismo defendia o progresso baseado na razão, e a medida que novos 

conhecimentos científicos surgiriam, a humanidade alcançaria o tão sonhado progresso 
pautado no princípio ordenador oriundo tanto da natureza quanto da sociedade. Um 
tipo de interpretação corrente entre alguns intelectuais brasileiros era de que o progresso 
deveria estar em consonância com a ordem. A ciência garantiria a previsão necessária 
para que o homem soubesse agir na sociedade (LEONÍDO, 2007, p. 934). Ainda sobre os 
pressupostos comteanos disseminados no Brasil temos que, para os adeptos de tal filosofia 
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Apesar de não abandonar totalmente os argumentos 
subjetivos e a relação emotiva que estabelecia com as necrópoles, 
a fala de Athayde se dava quase que por inteiro no campo do saber 
científico objetivo. Afinal, mesmo entendendo o cemitério como 
parte da memória coletiva e individual, considerando a composição 
sentimental (dimensão não-prática) e subjetiva do indivíduo em 
sua relação com seus antepassados, o engenheiro defendia uma 
solução cientificista e pragmática para a querela sobre o local de 
construção das necrópoles em Vitória. Além disso, é fundamental 
que retornemos aos escritos de Comte para compreendermos 
o intuito e a natureza dos posicionamentos – tanto de Athayde 
quanto o de Brito – quando mencionavam a seguinte máxima: “Os 
vivos são sempre, e cada vez mais, governados necessariamente pelos 
mortos”. De acordo com Comte em sua obra Catecismo positivista:

Para se conceber melhor esta lei, cumpre distinguir, em cada 
verdadeiro servidor da humanidade, duas existências sucessivas: 
uma temporária, mas direta, constitui a vida propriamente 
dita; a outra, indireta, mas permanente, só começa depois da 
morte. Sendo a primeira sempre corporal, pode ser qualificada 
de objetiva; sobretudo por contraste com a segunda, que, não 
deixando subsistir a cada um senão no coração e no espírito de 
outrem, merece o nome de subjetiva [...] Em virtude desta elevada 
noção, a verdadeira população humana se compõe, pois, de duas 
massas sempre indispensáveis, cuja proporção varia sem cessar, 
tendendo a fazer com que os mortos prevaleçam mais sobre os 
vivos em cada operação real (COMTE, 1978, p. 330).

Lendo a passagem acima, fica mais fácil entendermos o valor 
e a função atribuídos aos mortos na sociedade pelos positivistas. 
Aos vivos cabiam as ações práticas demandadas pelos mortos, 
principalmente, porque estes últimos já possuíam experiência e 
sabedoria (ou nas palavras do autor “elevada noção”) para guiar a 
sociedade junto aos paradigmas morais e intelectuais necessários 
ao desenvolvimento da humanidade. Em outros termos, o mundo 
dos vivos dependia dos mortos para funcionar, e essa dinâmica se 

da história, cabia aos governantes incentivarem a educação dos indivíduos para que a 
estes fossem esclarecidas as bases da estruturação racional da sociedade. Combinado a 
isso, eles deveriam se submeter aos pressupostos científicos, para que assim se completasse 
a reorganização da sociedade, sem deixar de levar em conta os preceitos espirituais 
(WEBER, 1999, p. 39-43).
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dava em tom de complementaridade, portanto, o cemitério, local 
de armazenamento de memórias por excelência, possuía uma 
importância significativa para a marcha civilizacional defendida 
por esses intelectuais e em função disso, seu ar de bastião dos valores 
da civilidade era valorizado e repensado dentro da cidade moderna. 

Ainda tratando dos aspectos que tangenciavam o cemitério 
na lógica moderna de cidade, temos que Athayde apresentava 
significativa defesa da ideia de que o governo deveria respeitar as 
decisões tomadas pelas irmandades em relação aos seus cemitérios, 
os quais seriam propriedade privada: “As áreas dos cemitérios são 
propriedades particulares das irmandades religiosas. O governo não 
pode, por uma mera ostentação metafísica, impor a mudança dos 
cemitérios desde que as ciências superiores dizem que eles devem 
ficar nas cidades” (O ESPÍRITO-SANTENSE, 1883, ed. 10). 

Conclusão
Seriam, portanto, as falas de Athayde e de Saturnino de 

Brito a respeito dos cemitérios uma tentativa de, por meio do 
discurso científico, defender uma antiga crença e as tradicionais 
práticas religiosas do Catolicismo? Nada nos permite inferir de 
forma segura que os personagens em questão endossassem as fileiras 
daqueles que, por convicção religiosa, viam com maus olhos a 
mudança no local dos enterramentos na cidade. Entretanto, o seu 
ímpeto em se colocarem na contramão do consenso produzido pela 
classe de políticos, homens de letras, médicos e, inclusive, outros 
engenheiros de sua época é a prova cabal de que o significado da 
morte e dos rituais a ela associados era um tema nada consensual em 
terras capixabas. Tanto que, após a publicação do polêmico texto 
de Athayde, seriam necessárias ainda três décadas para que fosse 
colocado em prática o tão defendido deslocamento do cemitério 
público em Vitória. 

Ao apresentarmos as opiniões de proeminentes engenheiros 
do final do século XIX brasileiro – sejam os que estavam no Rio 
de Janeiro, sejam os que atuavam no Espírito Santo –, podemos 
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concluir que seu campo de saber aparentava ser menos homogêneo 
do que o dos médicos quando o assunto referente aos cemitérios era 
posto em discussão. Entretanto, algo unia os engenheiros daquele 
período, isto é: a crença no progresso e em um ideal de ciência 
moderna capaz de contribuir para a evolução da humanidade. Nesse 
sentido, a engenharia no Espírito Santo, especialmente em Vitória, 
atuou junto ao poder público durante a administração de Muniz 
Freire, com um papel mais conciliatório e menos taxativo do que no 
caso dos médicos capixabas. 
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Franz Kafka e os usos da literatura em 
seu contexto histórico

Luiz Fernando Soares Pereira1

Você pode se conter diante dos sofrimentos do mundo 
– é algo que tem liberdade de fazer e corresponde à 

sua natureza, mas talvez seja esse autocontrole o único 
sofrimento que você poderia evitar.

Franz Kafka

No presente ensaio busco explorar a possibilidade de abordar 
a obra literária (romances, novelas e contos) em seu contexto 
histórico. Para tal fim utilizo Franz Kafka e algumas passagens 
capazes de indicar correlação com o período em que o autor viveu, 
mais propriamente a Europa nas duas primeiras décadas do século 
XX. Evidente que parto de uma escolha teórica e metodológica 
que me tenciona a ver a obra de Kafka pelo viés histórico e 
contextualista, defendendo ser essa, uma escolha possível – dentro 
de várias outras – para abordar o literato e sua vasta produção. Os 
teóricos e especialistas que utilizei neste curto ensaio, são de grande 
importância para explorar questões acerca da temporalidade 
inerente ao meu objeto de pesquisa; problematizar e buscar explicar 
alguns acontecimentos que de uma forma ou de outra influíram no 
curso da história da Europa do entreguerras e, assim, na vida do 
escritor que busco analisar; e, por fim, evidenciar a importância 

1 Mestrando do Programa de Pós-Graduação em História, pela Universidade Federal 
do Espírito Santo (UFES). Graduado no curso de licenciatura em História, pela UFES. 
Membro do Laboratório de Teoria da História e História da Historiografia (LETHIS/
UFES). Bolsista de Mestrado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior (CAPES).
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de Franz Kafka para a literatura do século XX e sobretudo para 
nós historiadores que nos debruçamos a respeito das obras literárias 
daquele período e as utilizamos como fontes históricas.

Chave interpretativa
Acredito ser importante analisar Kafka, em seu contexto 

histórico, atentando para as ações, movimentos, falas e situações 
dos personagens, com o fim de identificar algo de verossímil entre 
eles e o escritor de Praga, uma interpretação possível a respeito da 
“escrita de si”, ou seja, aquilo que se coaduna entre autor e obra; 
vida e arte; história e literatura. Chamo atenção, para o campo das 
possibilidades. Agrego à leitura das obras um conjunto de ideias 
prévias, proporcionais ao limite da busca pela intencionalidade 
autoral. Muitas vezes o artefato literário que temos como objeto 
de pesquisa não está composto de estabilidade semântica, pois se 
despojou de tal; ou seja, há uma incerteza que está presente na 
impossibilidade de afirmar de forma categórica e conclusiva que 
ele afirma uma coisa ou outra. Assim sendo, trabalho através do 
campo do possível; utilizando leituras do tempo histórico, do e 
sobre o autor; buscando algumas semelhanças entre as narrativas, 
para que seja possível ampliar a denominada intencionalidade 
autoral. Compreendo, portanto, que seja de suma importância 
buscar as ideias inerentes àquele indivíduo que se propôs a se 
expressar daquela forma específica. Uma metodologia que de certa 
forma se define contextualista. Para Luiz Costa Lima (1993, p. 66), 
“deve situar-se no esforço de apanhar o “sentido intentado”: que é 
o conteúdo que o escritor “efetivamente tencionou exprimir com 
o seu texto”. O campo de trabalho e pesquisa na qual se utiliza da 
contribuição literária de um autor específico ou uma obra a fim 
de entender uma mensagem; decifrar uma expressão; aplicar um 
conceito; problematizar um contexto histórico ou um conceito é 
sempre frutífero, uma vez que obras literárias estão cada vez mais 
presentes nos debates teóricos, em que os conceitos jurídicos; 
históricos e filosóficos se relacionam.
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Franz Kafka
O autor que escreveu A metamorfose, em 19132; O processo, a 

partir de 1914; Na colônia penal, em 1914; O castelo e Um artista da fome 
em 1922, acrescentando a essa lista diversas outras obras (romances, 
novelas e contos) celebres, nasceu em Praga, na data de 3 de julho 
de 1883, na Boêmia, que pertencia ao Império Austro-Húngaro, 
sendo hoje a capital da República Tcheca; viveu uma vida de classe 
média para os padrões da época; de família judia3; os pais4 eram 
comerciantes; com várias possibilidades acadêmicas, como estudar 
línguas5; cursar Química (incompleto) e depois Direito; fazer viagens 
por países vizinhos aos Habsburgos na Europa; frequentar teatros e 
bares. Faleceu em junho de 1924, num sanatório da cidade de Kierling, 
Áustria, vítima de uma prolongada tuberculose (KOKIS, 1967, p. 
15). Durante sua vida e leituras, Kafka teve influência filosófica de 
Nietzsche, Pascal e Kierkegaard. Formou-se no curso de Direito 
em 1906. Como nos dias de hoje, por insistência e pressão dos 
pais. Trabalhou em escritórios e administrativos, principalmente 
em companhias de seguro, um fardo até sua aposentadoria, pois 
não havia identificação suficiente com as funções por parte de 
Kafka. Possivelmente tenha utilizado do conhecimento jurídico 
adquirido no curso e no trabalho, e da burocracia da área, para suas 
interpretações críticas da realidade judicial, expressando-as em suas 
obras literárias, o que se pode perceber pela forma como descreve 
e organiza o enredo de suas histórias, os personagens e sua relação 
com os lugares de poder narrados e detalhados.

Um século particular
Redundância, pois, todo período histórico é particular. Logo 

o século XX não poderia deixar de sê-lo. 

2 Datas referentes ao começo da escrita.
3 Condição delicada, visto que a Áustria-Hungria, assim como no continente 

Europeu, o antissemitismo se fazia cada vez mais presente, gerando debates, políticas de 
segregação e violência em boa parte dos bairros (guetos) e comércios de judeus.

4 Herman Kafka e Julia Kafka.
5 exemplo dos anos de aula de francês particular.
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O período que compreende autor e obra está localizado nas 
três primeiras décadas do século XX, abrangendo eventos como 
a Primeira Guerra Mundial (1914-1918) e o Genocídio Armênio 
(1917). Acredito que explicar os acontecimentos de uma época é 
perceber seus antecedentes, que agiram com influência sobre o 
objeto e o tempo histórico. Para além do fato em si há os tempos 
e espaços que o permeiam. Cabe ao historiador estar atento aos 
movimentos que levaram ao surgimento daquilo que está prestes 
a se debruçar. Como melhor pontuado por Koselleck, em Futuro 
Passado (2006, p. 206-207): “A dedução causal interroga como foi 
possível que isto ou aquilo acontecesse de forma como aconteceu. 
Toda explicação diacrônica admite outras e mais amplas 
explicações”. 

Para elucidar o terreno histórico que estou propondo 
ao analisar Kafka e/em seu contexto, cito o evento da Primeira 
Guerra Mundial que tem seu início em 1914, abrangendo uma série 
de acontecimentos que levaram a humanidade quase a se extinguir 
pelos próprios conflitos. A primeira metade do século trouxe uma 
série de impressões sobre os limites ou a ausência de limites da 
humanidade, curiosamente organizadas em impérios e em nações 
independentes, cujo avanço do capitalismo proporcionou que a 
indústria bélica se utiliza dos seus meios de produção e tecnologia 
para a produção de armas de fogo com alcance cada vez maior. 
Tamanha é a proporção de determinadas façanhas humanas que 
o historiador Erick Hobsbawm, em A Era dos Extremos (1995), 
afirmou que o período que se estendeu de 1914 até depois da 
Segunda Guerra Mundial foram anos que muito provavelmente 
mudaram profundamente a sociedade humana mais que em 
qualquer outro período histórico possivelmente comparável. 
Para ele, uma “Era da Catástrofe”.  Grosso modo, são décadas 
destruindo ideias de séculos, colocando à prova ideais humanistas, 
filosofias iluministas e visões de progresso. Aparentemente tudo 
havia fracassado, tudo parecia vazio e ruinoso. A Grande Guerra, 
como um manto catastrófico, encobriu as maiores potências da 
Europa (HOBSBAWM, 1995, p. 32-33). Ainda com Hobsbawm:
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Os horrores da guerra na Frente Ocidental teriam consequências 
ainda mais tristes. Sem dúvida, a própria experiência ajudou a 
brutalizar tanto a guerra como a política: se uma podia ser feita 
sem contar os custos humanos ou quaisquer outros, por que 
não a outra? Quase todos os que serviram na Primeira Guerra 
Mundial – em sua esmagadora maioria soldados rasos – saíram 
dela inimigos convictos da guerra (HOBSBAWM, 1995, p. 
33-34).

Fazendo parte da tríplice aliança, o império austro-
húngaro saiu perdedor ao lado da Alemanha, mais punida 
das nações. Os horrores da guerra geraram efeitos na política, 
na economia, na vida pública e na vida privada da sociedade 
europeia. Além da guerra – e simultaneamente a ela – podemos 
colocar uma carga a mais sobre os ombros do homem moderno 
do século XX. A exemplo do Genocídio Armênio, ocorrido entre 
os anos de 1915 a 1917, cujo começo é marcado na data de 24 de 
abril com o assassinato de 250 intelectuais armênios na cidade 
de Constantinopla, posterior a isso grande parte da população 
armênia foi exterminada. 

O filósofo Walter Benjamin, em seu precioso ensaio sobre 
Franz Kafka, traz uma memória de Max Brod, amigo mais próximo 
do literato, na qual consta a seguinte passagem: “Recordo-me de 
uma conversa com Kafka, cujo ponto de partida foi a Europa 
contemporânea e a decadência da humanidade. Somos, disse 
ele, pensamentos niilistas, pensamentos suicidas, que surgem na 
cabeça de Deus” (BENJAMIN, 1987, p. 141-142). Ou seja, emerge 
de tal reflexão – ou posso interpretar dela – um sentimento 
melancólico, a fim de dar uma explicação metafórica ao período 
decadente no qual o artista se encontrava, se via e refletia acerca de 
sua existência no mundo. O que me chama atenção na lembrança 
de Brod a respeito da afirmação de Kafka, é como ele descreve de 
forma simbólica e com adequação o tempo do qual se fala, como 
que permite aos pesquisadores de décadas posteriores identificar 
em tal trecho a expressão de uma visão de mundo, carregando 
nela a possibilidade de ampliar a zona de identificação com 
vários outros sujeitos históricos, como os alemães, os italianos, os 
britânicos, e assim por diante. Há em uma frase, uma possibilidade 
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de refletir a respeito de um contexto histórico no qual viveram 
personagens tão significativos para a Literatura e para a História.

A narrativa kafkiana
Se o clima é tão angustiante e pessimista, por que então Kafka 

escreve? Arte pela arte? Melancolia? São perguntas que podem ser 
respondidas através de uma análise mais aprofundada a respeito da 
narrativa do autor. Entendo e defendo aqui que a obra de Kafka se 
apresenta de forma complementar à realidade, na qual o escritor 
buscava se expressar por meio de uma espécie de mal-estar artístico. 
Uma maneira de escrever e narrar enredos e personagens, situações e 
desfechos capazes de acentuar o que estava sentindo, o que pensava, 
o que via e/ou o que denunciava. Destaco que em seu diário, consta 
uma anotação datada de 8 de dezembro de 1911, em que afirmou:

Tenho agora e já tive à tarde um grande desejo de expulsar 
inteiramente de mim pela escrita todo o meu estado de 
amedrontamento e, assim como ele provém das profundezas, 
lança-lo nas profundezas do papel pela escrita ou registrá-lo de 
tal modo que pudesse absorver plenamente em mim o que escrevi. 
Não se trata de um desejo artístico’ (KAFKA, p. 239, 2018)

 Ou seja, interpreto que Kafka busca, também, externar 
em suas obras algo aprisionado. O que acredito ser aquilo que o 
faz escrever, a fonte interior de sua obra artística, o incômodo 
diante de determinados temas e assuntos externos que o fazem se 
debruçar diante de ideias e transformá-las em uma determinada 
história, através de enredos, conflitos e situações, na qual dá voz 
a personagens que dizem aquilo que possivelmente o escritor tem 
vontade de dizer ou denunciar. Para Arendt: 

A fonte imediata da obra de arte é a capacidade humana de 
pensar, da mesma forma como a ‘propensão para a troca e o 
comércio’ é a fonte dos objetos de uso. Trata-se de capacidades 
do homem, e não de meros atributos do animal humano, como 
sentimentos, desejos e necessidades, aos quais estão ligados e que 
muitas vezes constituem o seu conteúdo. [...] A capacidade de 
pensar relaciona-se com o sentimento, transformando a sua dor 
muda e inarticulada, do mesmo modo como a troca transforma a 
ganância crua do desejo e o uso transforma o anseio desesperado 
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da necessidade – até que todos se tornem dignos de adentrar o 
mundo transformados em coisas, reificados. Em cada caso, uma 
capacidade humana que, por sua própria natureza, é comunicativa 
e voltada para o mundo, transcende e transfere para o mundo 
algo muito intenso e veemente que estava aprisionado no ser 
(ARENDT, 2007, p. 181-182).

Márcio Seligmann-Silva (2010, p. 205), afirma que Franz 
Kafka é uma figura importante na expressão do mal-estar na 
cultura do século XX. Muitas vezes em suas obras animalizando um 
personagem humano ou humanizando um animal, como nos casos 
de Gregor Samsa, em A metamorfose (19156), começando a história 
com uma cena incomum, narrando: “Certa manhã, ao acordar de 
sonhos agitados, ainda na cama, Gregor Samsa descobriu que tinha 
se transformado num inseto monstruoso” (KAFKA, 2017, p. 5), aqui 
tudo acontece em um único dia, a trama se desenrola em volta do 
personagem metamorfoseado, única e exclusivamente como um 
indivíduo com potencial para o trabalho, seja para o patrão, seja 
para a família por ele sustentada. Um cacheiro viajante que acordou 
de uma forma animalesca, o impedindo de seguir sua rotina habitual 
familiar e de trabalho. Em outra obra, dando voz a um macaco que 
adquire características humanas, em Um relatório para uma Academia 
(1917), na qual o animal narra como passou de uma espécie selvagem, 
capturada em uma caçada, virando um professor:

Esses meus progressos! Essa penetração por todos os lados dos 
raios do saber no cérebro que despertava! Não nego: faziam-me 
feliz. Mas também admito; já então não os superestimava, muito 
menos hoje. Através de um esforço que até agora não se repetiu, 
cheguei à formação média de um europeu. Em si mesmo talvez 
isso não fosse nada, mas é alguma coisa, uma vez que me ajudou 
a sair da jaula e me propiciou essa saída especial, essa saída tão 
tipicamente humana (KAFKA, 1999, p. 5).

E são os personagens e enredos deslocados que mais permitem 
a reflexão. É por meio de indivíduos tornados animais ou de 
animais tornados humanos, que Kafka se utiliza para refletir acerca 
da condição humana e do estar no mundo. Interpreto como sendo 
pontos de concentração de crítica ao modo de vida que a sociedade 
se submetia de forma mecânica e muitas vezes despretensiosa. 

6  Data referente à primeira publicação.
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O conjunto da obra kafkiana possibilita interpretações 
filosóficas que corroboram com o debate na área da teoria do 
direito. O filósofo italiano Giorgio Agamben (2004, p. 97-98), em 
sua brilhante obra Estado de exceção, reflete a respeito da iniciativa 
de Kafka não consistir em preservar uma lei vazia de significado, 
“mas em ter mostrado que ela deixa de ser lei para confundir-se 
inteiramente com a vida”. Evidencia-se um desmascarar que Kafka 
traz a respeito da violência jurídica, em sua obra literária. Agamben 
debate e acrescenta, em sua exposição, que “os personagens de 
Kafka – e é por essa razão que nos interessam – têm a ver com 
essa figura espectral do direito no estado de exceção e tentam, 
cada um segundo sua própria estratégia, ‘estudá-la’ e desativá-la”. 
N’O processo, o personagem Joseph K., tem sua angústia expressa 
por ter que lutar contra um sistema desconhecido, denunciando 
instituições negligentes, opressoras e inacessíveis cuja única coisa 
que se sabe é que representa um órgão de poder. Destaco a conversa 
de Joseph K. com o padre na catedral, em que o autor traz uma 
interessante reflexão sobre a inacessibilidade da lei pelos homens 
comuns e pobres. Uma possível crítica ao modo como enxergava as 
relações entre o indivíduo, a sociedade e o Estado os quais Kafka 
conviveu, esteve inserido e fez parte.

Na frente da lei há um porteiro. Um homem do interior vem 
até a porta, e pede para entrar. Mas o porteiro diz que não pode 
deixar que ele entre na lei, agora. O homem pensa sobre isso 
e pergunta se poderá entrar mais tarde. ‘Isso é possível’, diz o 
porteiro, ‘mas não agora’. O portão da lei está aberto, como 
sempre, e o porteiro deu um passo para o lado, então o homem se 
agacha para tentar ver lá dentro. Quando o porteiro vê isso, ri e 
diz: ‘Tente, se quiser, tente entrar, apesar de eu ter dito que não 
pode. Porém tenha cuidado: sou poderoso. Eu sou só o porteiro 
nível mais baixo de todos. Mas há um porteiro para cada um dos 
ambientes, e cada um deles é mais poderoso do que o último. 
Mal consigo olhar para o terceiro’. O homem do interior não 
esperara dificuldades como aquela; a lei deveria ser acessível para 
qualquer um, a qualquer momento, ele acha, mas então examina 
o porteiro mais de perto, com seu casaco de peles, repara em seu 
nariz grande e adunco, sua longa e rala barba negra, e decide que 
é melhor esperar até ter permissão para entrar. O porteiro lhe dá 
um banquinho e deixa que sente em um lado do portão. Ele fica 
lá sentado por dias, anos. Pede permissão inúmeras vezes e cansa 
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o porteiro com suas solicitações. [...] Ao longo dos primeiros 
anos, ele pragueja contra sua condição infeliz em voz alta, mas 
mais tarde quando fica velho, só resmunga para si mesmo. [...] 
Não tem muito mais tempo de vida. Logo antes de [...] ‘Todos 
querem ter acesso à lei’, diz o homem, ‘como, ao longo de todos 
esses anos, ninguém além de mim pediu para entrar?’. O porteiro 
percebe que o homem está chegando ao fim e que sua audição 
está falhando, então, para que ele o ouça, grita: ‘Ninguém mais 
poderia ter entrado por aqui, pois esta entrada foi feita só para 
você. Agora vou fechá-la (KAFKA, 2018, p. 263-264).

De forma semelhante, há uma crítica oportuna e pertinente 
em Na colônia penal (1919), cuja novela conta a pequena história que 
se passa em uma ilha onde oficiais militares se valem de práticas 
penais estritamente punitivas, ignorando processos modernos e 
julgamentos imparciais na apuração dos casos dos suspeitos. Um 
ano após o fim da 1ª Guerra Mundial e temos essa obra (publicada) 
marcadamente crítica aos poderes militares demasiadamente 
severos e personalistas, cuja lei passa a pendular de acordo com a 
decisão e a vontade de um soberano.

- Ele tem conhecimento da sentença?

- Não – respondeu o oficial aflito por continuar sua exposição, mas 
o outro o interrompeu.

- Não conhece a sentença que lhe foi imposta?

- Não – tornou a dizer o oficial, e fez uma pausa como para deixar 
o outro elaborar sua pergunta, e em seguida falou:

- Não haveria motivo para contar-lhe, ele a conhecerá em seu 
próprio corpo.

[...]

- Mas certamente sabe que foi sentenciado?

- Nem isto – disse o outro sorrindo como se esperando que ele 
fizesse outras observações inesperadas - Não sabe – informou 
enxugando a testa.

- Ele também não sabe se sua defesa obteve resultado?

- Ele nem teve oportunidade de apresentar uma defesa – observou 
o oficial desviando o olhar, como se estivesse falando para si 
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mesmo, poupando assim ao explorador o vexame de ter que 
ouvir explicações sobre fatos que por eles mesmos eram evidentes 
(KAFKA, 1948, p. 104-105).

O mal-estar se entrelaça por Kafka através de suas obras 
singulares, muitas delas inaugurando uma maneira inédita 
de narrar romances e novelas. Nelas se pode perceber a 
desconstrução de imagéticas existentes no consciente humano. 
O que convém chamar de Realismo Mágico (HELLER, 1976, p. 44-
45). Ele adentra sua narrativa com os indivíduos do século XX, 
os quais são marcadamente identificáveis por possuírem relações 
conflituosas com a sociedade e o Estado moderno (GIDDENS, 
2002, 21). O que se tem, por meio da leitura das obras e da 
pesquisa histórica a respeito – uma questão de temporalidade 
– a conclusão de que a literatura é uma rica e fecunda área 
artística que se encontra no campo narrativo, através de sua 
expressão; seus recursos estilísticos e linguísticos; suas figuras 
de linguagem e sua corrente literária, mas também está situada 
em um contexto, histórico e espacial específicos, que irá lhe 
diferenciar de demais momentos e movimentos literários e da 
história. 

Destaco ainda que todo esse cenário é fermentado sob o 
bojo do mal-estar, um verdadeiro ceticismo civilizacional, um 
ressentimento com a experiência dada e posta, ocasionando ausência 
de um horizonte positivo e esperançoso. O sintoma expresso 
nas obras de Kafka é partilhado por eventos contemporâneos 
e posteriores a ele. Não desejo afirmar, e não o faço, que Kafka 
prevê isso ou aquilo, mas que problemáticas jurídicas, políticas 
e sociais presentes em sua obra, são partilhadas com uma série 
de movimentos históricos circunscritos a sua temporalidade. 
Como melhor classificado por Rouanet (1993, p. 96) o mal-estar 
está presente de forma inerente a qualquer tipo de civilização, seja 
qual for o “estágio evolutivo”, no entanto, “podemos presumir que 
ele se revista de formas específicas conforme o período histórico”, 
ele existiu de uma forma específica no início das relações sociais; 
de outra maneira nas cidades antigas; posteriormente distinto 
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nos grandes impérios medievais; outra no feudalismo e de forma 
particular nas monarquias absolutas. “Em nossos dias podemos 
falar de um mal-estar moderno, ou um mal-estar na modernidade. 
É a forma contemporânea assumida pelo mal-estar na civilização”, 
e esse como todos os outros, se apresenta, se expressa e se 
identifica como “um grande ressentimento contra a civilização”. 
E foi essa característica que pude identificar através da adequação 
das obras de Kafka – em seus enredos, personagens, conflitos e 
desfechos – e o contexto histórico em cujo autor viveu e escreveu. 
É o compartilhamento do tempo pela vivência e pela produção 
literária.

Considerações finais
O que pretendi expor com o presente ensaio foi apresentar 

como a escrita literária pode e deve ser lida – também – em 
seu contexto histórico e espacial, do qual seu autor é também 
sujeito de um determinado período. A genialidade do escritor 
apresentado está exposta em sua literatura, não se limitando 
a nenhuma narrativa ou a nenhum personagem ali contido, 
tornando impossível esgotar o entendimento a seu respeito. Me 
vejo obrigado, portanto, a salientar, mais uma vez, que o que acabo 
de propor é uma dentre as diversas possiblidades interpretativas a 
respeito do notório artista que é Franz Kafka e de sua intrigante 
e frutífera obra. 

Concluo que Franz Kafka teve sua vida literária em 
um momento de grande efervescência do século XX, com 
acontecimentos sombrios e catastróficos. Um cenário fermentado 
sob o bojo do mal-estar, produzindo a ausência de um horizonte 
de expectativa positivo e esperançoso. Não quero afirmar – 
categoricamente – que Kafka só pode ser lido e interpretado sob 
tais eventos e tal contexto histórico, mas que não podemos perder 
de vista que essa é uma possibilidade fecunda e necessária. Não é 
uma metodologia única, exclusiva e obrigatória, mas tampouco 
deve ser excluída de nossas práticas. 
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Franz Kafka, tanto lá no século XX, como cá no século XXI, 
se faz cada vez mais atual, pois como afirma o poeta Ferreira 
Gullar: “A Arte existe porque a vida não basta”.
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Ensino de História em tempos de 
“Escola Sem Partido”:

a ascensão do conservadorismo e as disputas de 
narrativas na construção do saber histórico escolar 

na atualidade (2014 – 2020)

Márcio Henrique Baima Gomes1

Entre as várias discussões que tem sido travadas no campo 
de ensino de História, nos interessa àquelas relacionadas a 
História Pública. Tal interesse vem justamente da necessidade de 
compreender como circula o conhecimento histórico em espaços 
cada vez mais diferenciados, caracterizados pela hiperconectividade 
das redes sociais que se desenvolvem no espaço digital público. 

A comunicação horizontalizada e veloz das redes sociais 
permite que mais indivíduos, grupos ou organizações possam 
adquirir capilaridade discursiva sobre determinados temas ou 
pautas sem que haja algum tipo de entrave, a priori. Indivíduos, 
coletivos, movimentos  ou organizações, através das suas redes 
sociais, podem emitir opiniões sobre os mais diversos temas, dentre 
os quais, para a finalidade deste texto, destacamos os temas relativos 
a História ensinada. 

Na perspectiva dos profissionais da História que possuem 
formação, as diversas narrativas e apropriações sobre esse campo 
do conhecimento que circulam nas redes sociais tem causado 
preocupação, ainda mais quando esse aparato comunicativo é 
utilizado para por em xeque as linhas mestras da historiografia, 

1 Doutorando em História pelo Programa de Pós-Graduação em História - PPGHIST 
/ UEMA. E-mail: marciohistoric@gmail.com.
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disputar narrativas sobre o saber histórico escolar, desqualificar 
os profissionais da História e o espaço em que atuam (escolas e 
universidades)

No espaço digital público, através da sua conta oficial no 
Twitter, o movimento “Escola Sem Partido” vem disputando e 
produzindo novos sentidos e narrativas a respeito da História 
ensinada e sobre a caracterização dos professores de História, 
geralmente vistos pelo movimento como “doutrinadores” e 
“esquerdistas” que “falseiam a história” em nome da suposta 
ideologia que defendem.

Destacando algumas dessas postagens que foram realizadas 
no ano de 2020, pelo movimento “Escola Sem Partido”, na sua 
conta oficial do Twitter, com o intuito de demonstrar como tais 
interpretações reducionistas e maniqueístas (materializadas nas 
postagens) a respeito da História ensinada e do papel do professor 
de História circulam no ciberespaço, contribuindo para firmar 
consensos equivocados e sem a devida validação historiográfica.

Cabe questionar se os novos sentidos e narrativas 
apresentados pelo movimento “Escola Sem Partido” poderiam 
causar impactos na construção do saber histórico escolar e na 
atuação dos professores de História, ou ainda legitimar posições 
liberais conservadoras nos currículos de história e nos livros 
didáticos da disciplina. 

Ainda distante de apresentar respostas aos questionamentos 
levantados, nos deteremos em caracterizar o contexto em que 
surge o “Escola Sem Partido” e analisar os sentidos e narrativas 
expressas nas postagens realizadas pelo referido movimento 
que questionam  História ensinada e tentam atribuir aos 
professores de História o papel de “doutrinadores”, não 
deixando de destacar, também, que o movimento se vale das suas 
redes sociais para promover a ideologia liberal conservadora 

 e ocupar espaço no campo educacional sob o manto de uma 
suposta “neutralidade” e de  “apartidarismo”.
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Uma breve caracterização do contexto de emergência do 
“Escola Sem Partido”

No contexto atual, observamos que o ensino de História, 
suas narrativas e professores da disciplina que atuam no Ensino 
Básico, independente dos espaços que ocupam (escolas públicas 
ou privadas), têm sido alvos de duros questionamentos que 
põem em xeque a legitimidade do conhecimento histórico, 
a atuação dos respectivos profissionais da área e também o 
ensino de História nos espaços formais de aprendizagem. Tais 
questionamentos vêm ocorrendo em função do avanço do 
conservadorismo político e social no Brasil nas duas últimas 
décadas, e dos movimentos ativistas que lhe são constitutivos, 
no campo da educação, e que têm atuação direta no ciberespaço 

, disputando a narrativa sobre o saber histórico escolar, ainda que 
não obedeçam à epistemologia da construção do saber histórico. 

Sendo assim, é de fundamental importância compreendermos 
um dos movimentos que mais tem contribuído para esse processo 
de questionamentos e disputas de narrativas sobre o saber histórico 
escolar, quando o que está em disputa é o sentido da educação 
escolar, do ensino de História e do exercício docente: o “Escola 
Sem Partido”. Se faz necessário, no entanto, percorrermos uma 
breve trajetória para situarmos o referido movimento, de maneira 
a conectá-lo com a realidade política e social do tempo presente. 

Desde 2013, o acirramento entre setores da sociedade civil e a 
polarização política no Brasil ganharam contornos mais agressivos 
e violentos. O embate político nesse horizonte distorcido fez 
reemergir, no campo político da direita, tendências e manifestações 
(organizadas ou espontâneas) de caráter conservador, reacionário, 
autoritário e antidemocrático. Desde então, segundo Luís Felipe 
Miguel (2019), ocorreu uma série de retrocessos em múltiplas 
dimensões, como o golpe civil-parlamentar-jurídico-midiático de 
2016 e a eleição de Jair Bolsonaro em 2018.

Intensificaram-se os ataques aos trabalhadores, a diminuição 
da proteção social, a exacerbação do racismo, sexismo e homofobia, 
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o discurso de ódio, a perseguição a intelectuais, docentes, artistas e 
ativistas políticos. Apesar de o movimento “Escola Sem Partido” ter 
surgido em 2004, é a partir de 2014 que o mesmo assume a sua forma 
jurídica, como projeto de lei, que “resultou de uma encomenda, por 
telefone, a Miguel Nagib, feita pelo empresário, advogado e político 
brasileiro Flávio Bolsonaro” (ORSO, 2019, p. 137), filho do político 
de extrema direita, Jair Messias Bolsonaro, atual presidente da 
República. 

Nesse contexto, o “Escola Sem Partido” se firma como projeto 
de poder conservador, para disputar espaço no campo da educação 
brasileira. Desde 2014, até o momento presente, o movimento 
“Escola Sem Partido” tem se destacado em diversos espaços de 
disputa de poder, com apoio e engajamento social e político, com 
representação no Congresso, Judiciário e em movimentos que 
debatem a educação, dentro, é claro, da perspectiva conservadora.

Compreendemos o avanço do conservadorismo no Brasil, 
no contexto atual, como fruto das dinâmicas sociais decorrentes 
das mudanças políticas, econômicas e culturais ocorridas durante 
os governos do Partido dos Trabalhadores. Mesmo com todos os 
limites do “reformismo fraco” (SINGER, 2012) nos governos do PT, 
são inegáveis as mudanças conjunturais que resultaram em maior 
distribuição de renda, no fortalecimento das pautas identitárias, 
no ingresso das classes menos favorecidas nas universidades. 
Frações da classe média, tradicionalmente conservadoras, reagiram 
a essas mudanças, pois representaram uma afronta à sua visão 
de mundo e ao seu status quo. Portanto, para defender a “família 
tradicional brasileira”, os conservadores negam os avanços da classe 
trabalhadora, as pautas identitárias, a participação do Estado 
nos programas assistenciais que favoreceram os mais pobres, o 
comunismo, o debate de gênero, entre outros.

No campo da educação, grupos políticos, sociais e religiosos 
que defendem as pautas conservadoras acima evidenciadas, 
encontraram no movimento “Escola Sem partido” uma base 
substancial para disputar os espaços de formação no intuito de 
reforçar seus valores através do ensino escolar, seja na rede pública 



Patricia M. S. Merlo, Pedro E. Fagundes, Ariel C. Batista, Fernando S. C. V. Junior, Livia 
M. Scheiner & Maria A. R. Soares (organizadores).

491

ou privada. Tenta se constituir uma nova hegemonia conservadora, 
o que por sua vez busca alterar currículos, saberes e formas de 
aprendizagens consideradas “ esquerdizantes” ou “doutrinadoras”. 

O cenário apresentado é extremamente desafiador para o 
ensino de história e seus respectivos profissionais (professores/
pesquisadores). Em certa medida, são os sentidos sobre o que é 
ensinar, que tipo de história deve ser ensinada e o perfil do professor 
de história que estão sendo colocados em xeque pelos defensores do 
“Escola Sem Partido” através de seu ativismo nas redes sociais e em 
outros espaços de poder. 

As disputas de narrativas e sentidos sobre a História 
ensinada: o ativismo do “Escola Sem Partido”

Como movimento que surge e se consolida no contexto de 
ascensão do conservadorismo no Brasil, o “Escola Sem Partido” 
representa o ideário conservador e busca firmar os seus valores 
na escola, disputando a narrativa sobre o saber histórico escolar, 
ocasionando impactos no currículo, no conteúdo, no ensino e na 
prática docente. 

Reconhecemos que não há neutralidade no currículo. Portanto, 
a construção do currículo implica em um processo de intenções e 
seleções que demarcam um determinado contexto histórico, anseios 
de formação da sociedade que o elabora, e tem como vetor inicial 
de grande alcance as relações de ensino-aprendizagem dos sistemas 
escolares. 

Dessa forma, as relações de ensino são permeadas pela 
intencionalidade dos currículos, influenciam a prática docente 
e refletem sobre os códigos disciplinares e respectivos conteúdos 
escolares, contribuindo para a construção e a reconstrução de 
memórias e identidades através do ensino, onde as narrativas 
históricas têm um papel de destaque, sendo a sala de aula um 
dos lócus de embates onde diferentes narrativas são contadas e 
recontadas (MORAES, 2011).
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Porém, a disputa de narrativas sobre a história ensinada já 
ultrapassou os muros das escolas e outros espaços de educação 
formal. Com a popularização das redes sociais, e a utilização 
dessas ferramentas tecnológicas para a comunicação, outros 
espaços de produção do conhecimento vem se constituindo, 
como é o caso do espaço público digital, caracterizado pelas 
diversas mídias que estão inseridas no ciberespaço, e que estão à 
disposição de qualquer indivíduo, grupo político, corporações e 
movimentos ativistas de diversas naturezas (FERREIRA, 2020).

Os defensores do “Escola Sem Partido” têm atuação 
destacada no espaço público digital através das suas redes 
sociais, questionando as narrativas do saber histórico escolar e 
fixando novos sentidos e narrativas sobre a História ensinada, 
o que, por sua vez, entra em confronto com a História ensinada 
nos espaços formais pelos profissionais com formação específica 
e que seguem à epistemologia da construção do saber histórico 
escolar, no caso os professores licenciados em História.

Algumas evidências dessa disputa de narrativas sobre a 
História ensinada e o papel do professor dessa disciplina podem 
ser observados nas postagens feitas pelo movimento “Escola 
Sem Partido” no Twitter oficial do movimento, desencadeando 
intensos debates que ocorrem sem nenhum de tipo regra, 
organização ou apreciação didático-científica, motivados, 
inclusive, pelo ambiente de polarização política vivenciado 
atualmente, e que se deslocam para o espaço das salas de aula de 
História, e vice versa.  

Defesas de narrativas sem consenso historiográfico que 
relativizam a escravidão no Brasil, ou tentam desqualificar 
qualquer tentativa de se discutir o passado escravista da 
sociedade brasileira à luz da atualidade podem ser observadas 
em postagens como essa, do 24 de julho de 2020.
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Fonte: Conta oficial do Twitter “Escola sem Partido” (2020).

Na postagem, fica evidente a narrativa que atribui ao professor 
de História o papel de “envenenar os alunos”, como se o mesmo 
fosse uma espécie de falseador, alguém que de forma deliberada 
ocuparia o espaço da sala de aula para corromper os discentes. 
Quanto ao conteúdo e abordagens, na visão do movimento “Escola 
Sem Partido”, parte-se do princípio que não há conexão possível 
entre o passado e o presente, e que ao tentar estabelecer uma ponte 
entre essas temporalidades, o professor estaria “doutrinando” ao 
invés de ministrar suas aulas.  

Nesse sentido, concordando com Farias e Oliveira (2020, p. 
10), o professor de História, seguindo a epistemologia da História na 
construção do saber histórico escolar precisa fazer o enfrentamento 
de temas como o da herança escravista, devendo encarar o risco de 
ensiná-los, para explicar que a História não se constrói de maneira 
simples, pois tal processo de construção sempre foi alvo de embates 
que vão muito além de reducionismos e maniqueísmo presentes na 
narrativa do “Escola Sem Partido”. 
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Nesse cenário, os professores de História são importantes 
atores na disputa de narrativa e sentido na construção do saber 
histórico escolar, que, via de regra, têm como alicerces os valores 
científicos, a criticidade, a ética, a cidadania, o respeito aos direitos 
humanos e a democracia. 

Na contramão do pluralismo de ideias pedagógicas, 
negando o conhecimento histórico cientificamente 
referenciado e o papel estratégico dos professores de História 
na construção do saber histórico escolar, atua o movimento 
“Escola Sem Partido”. Possuindo considerável penetração social 
, dada a sua atuação em distintos espaços de poder, o “Escola Sem 
Partido” vem, através das suas publicações no Twitter oficial do 
movimento, caracterizando as aulas de História como espaço de 
“doutrinação política e ideológica”, e o professor, no exercício da 
docência, de doutrinador, como evidenciado na postagem do dia 
26 de junho de 2020.:

Fonte: Conta oficial do Twitter “Escola sem Partido” (2020).
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Observamos que na postagem, a prova de História seria 
um instrumento de divulgação de “narrativas que interessam 
à esquerda”. Esse tipo de argumento do “Escola Sem Partido” é 
muito comum, e faz parte do repertório de sentidos atribuídos 
aos professores e às aulas de História (tanto as aulas como os 
professores seriam influenciados pela ideologia de esquerda). Tal 
posição dialoga com os apoiadores do movimento e com parte da 
sociedade que acredita na suposta “doutrinação de esquerda” e 
no “marxismo cultural” que “dominam as escolas e universidades 
brasileiras”.

Para um movimento que busca a “neutralidade” e se diz 
“apartidário”, o “Escola Sem Partido” deixa evidente que tem lado, 
e que trabalha para ocupar os espaços escolares com o pensamento 
liberal conservador. Reivindica, inclusive, atuação dos políticos 
que em campanha levantaram as bandeiras do movimento, para 
que o mesmo avance em suas pautas, como observado na postagem 
do dia 10 de julho de 2020:
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Fonte: Conta oficial do Twitter “Escola sem Partido” (2020).

O sentido e a atuação do “Escola Sem Partido”, através de seus 
canais de comunicação, dentre os quais destacamos a página oficial do 
Twitter, vem tornando os professores de História alvos preferenciais 
das práticas persecutórias do referido movimento, justamente pelo fato 
desses profissionais dominarem a capacidade de mobilizar um conjunto 
de saberes que asseguram a promoção e “participação ativa dos alunos 
na  produção  do  conhecimento histórico e na compreensão e reflexão 
sobre a vida social” (ARAÚJO; PINHEIRO; SOUSA, 2018, p. 154). 

O “Escola Sem Partido”, ao  disputar as narrativas sobre a 
História ensinada,  também vem produzindo discursos e sentidos 
desmoralizantes sobre a atuação dos professores de História, 
frequentemente acusados de serem “militantes de esquerda”, 
“comunistas” e “ideológicos”, quando, na verdade, os docentes, em sua 
grande maioria, seguem a legislação educacional vigente, que assegura 
a “liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o 
pensamento, a arte e o saber”;  “pluralismo de ideias e de concepções 
pedagógicas”; “respeito à liberdade e apreço à tolerância”.



Patricia M. S. Merlo, Pedro E. Fagundes, Ariel C. Batista, Fernando S. C. V. Junior, Livia 
M. Scheiner & Maria A. R. Soares (organizadores).

497

É importante destacar que, no mito de fundação do “Escola 
Sem Partido”, a figura e a atuação do professor de História se 
fizeram presentes na narrativa do idealizador do projeto, o ex-
procurador do Estado de São Paulo, Miguel Nagib. Como descreve 
Fernanda Moura (2016), o fundador do movimento, Miguel Nagib, 
inicia a sua luta contra a “doutrinação” em 2003, quando uma de 
suas filhas chega em casa e relata que o seu professor de História 
teria comparado Che Guevara a São Francisco de Assis. A reação 
de Miguel Nagib foi escrever uma carta aberta ao professor e 
distribuir 300 cópias da mesma no estacionamento da escola onde 
a sua filha estudava. Tal atitude não foi bem recebida. Os próprios 
alunos fizeram passeata em defesa do professor. Esse episódio 
motivou Miguel Nagib a criar, em 2004, o movimento “Escola Sem 
Partido”.

No entanto, longe da caricatura produzida por Miguel Nagib, 
o foco nos professores de História tem um outro sentido, que 
dialoga com os objetivos/ação do movimento que o mesmo criou. 
A tentativa de interditar o trabalho cientificamente referenciado 
dos professores de História, mesmo à revelia da Constituição e da 
legislação educacional vigente, está diretamente relacionado ao 
próprio ofício dos mesmos que, cotidianamente, nas salas de aula 
de todo o país, interagindo com seus alunos, operam um conjunto 
de saberes/práticas que contribuem para a construção, fixação e 
difusão de narrativas históricas que são questionadas e disputadas 
pelo “Escola Sem Partido”, uma vez que esse movimento, além 
de tentar intimidar os professores, tenta “reescrever a História” 

 de acordo com seus valores e princípios conservadores, o que 
demonstra que a principal tese do movimento, no caso, a busca e 
efetivação da “neutralidade” no processo de ensino e aprendizagem 
escolar, não se sustenta.  

Na verdade, a suposta neutralidade defendida pelo “Escola 
Sem Partido” representa uma “visão unilateral da educação, 
respaldada pelo apelo à repressão da fala e do debate no processo de 
ensino-aprendizagem, em defesa de um viés conservador de leitura 
sobre a sociedade e a escola” (SILVA, 2016, p. 29).
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Ao direcionar os ataques aos professores de História, das 
formas mais desmoralizantes possíveis, como por exemplo, a 
exposição pública de aulas gravadas sem a autorização do docente, 
linchamentos virtuais nas redes sociais, ameaças de processos 
judiciais, acusações de pais e alunos sobre supostas práticas de 
doutrinação, assédio moral no ambiente de trabalho, patrulhamento 
sobre os materiais didáticos, entre outras práticas persecutórias,  o 
“Escola Sem Partido”  produz efeitos negativos sobre a construção 
da narrativa histórica escolar e a prática docente de História.

Em uma postagem no dia 03 junho de 2020, o movimento 
“Escola Sem Partido” apela, inclusive, para o empresariado 
mineiro, ao denunciar um suposto “envenenamento da mente dos 
estudantes” contido em uma atividade de História em material 
didático direcionado ao 8º ano da rede estadual:

Fonte: Conta oficial do Twitter “Escola sem Partido” (2020).

A cobrança feita pelo movimento reforça a filiação liberal 
conservadora do mesmo, pois reconhece como ameaça a visão 
crítica sobre as relações de trabalho na sociedade capitalista. Ao 
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questionar os alunos sobre se os mesmos acham justo a “condição 
dos trabalhadores durante a Revolução Industrial”, a atividade 
sugerida no material discute um tema bastante relevante por 
sua base historiográfica e pela conexão que pode ser estabelecida 
com a realidade. Mesmo assim, para o “Escola Sem Partido”, tal 
discussão passa a ser caracterizada como “doutrinação marxista” e 
“propaganda socialista” nas escolas. 

Não podemos esquecer que a escola é “um território de luta” 
(VALLE, 2014, p. 55) e, nesse momento, essas disputas de sentido, 
como afirma Márcia Ramos (2019, p. 9-10), já atingem docentes e 
discentes, o que nos leva a repensar o papel dos profissionais da 
área de História e, também, novas formas de resistência pois, ainda 
segundo Márcia Ramos, 

Em um momento em que existe a desqualificação da escola como 
lugar de produção de conhecimento crítico pautado na justiça e na 
igualdade como pilares da democracia, que termina reverberando 
na desqualificação também do professor, cumpre repensar nosso 
papel como profissionais da história. Esta desqualificação circula 
na História Pública e implica até mesmo em ‘denúncias’ em 
relação à suposta ‘doutrinação ideológica’. No que se configura 
esta ‘doutrinação ideológica’ de que somos acusados.   
(RAMOS, 2019, p. 9 -10).

Duas resultantes da ação do “Escola Sem Partido” já têm sido 
verificadas entre os professores de História do Ensino Básico: a 
censura e a autocensura.2 Nos últimos anos, a censura aos professores 
no Brasil e no mundo só vem aumentando. Não se trata de um 
fenômeno isolado. Coincide com a ascensão da extrema-direita e 
do conservadorismo em escala global.3

São inúmeros os casos de censura aos professores, indepen-
dentemente das áreas em que atuam. No entanto, não é de hoje 
que as áreas de Ciências Humanas, que estimulam o senso crítico 

2 Segundo Frigotto (2017, p. 33), “As teses do Escola sem Partido têm sua elaboração 
e desenvolvimento em setores cada vez mais amplos das forças que construíram e 
consumaram o golpe jurídico, parlamentar e midiático de 31/8/2016. Alguns de seus sinais 
já estão tendo efeitos práticos na sociedade e na escola, sob o signo do medo e da violência”.

3 Estudo afirma que onda conservadora é fruto de uma síndrome global. Disponível em: 
https://www.hypeness.com.br/2018/09/estudo-afirma-que-onda-conservadora-e-fruto-de-
uma-sindrome-global/. Acesso: 14 maio 2020.

https://www.hypeness.com.br/2018/09/estudo-afirma-que-onda-conservadora-e-fruto-de-uma-sindrome-global/
https://www.hypeness.com.br/2018/09/estudo-afirma-que-onda-conservadora-e-fruto-de-uma-sindrome-global/
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em escolas e universidades, e, por seguinte, a própria disciplina de 
História escolar, sofram ataques ou pressões.4 

Atualmente, o Brasil  é governado por um presidente 
de extrema-direita, e que antes de chegar ao mais alto cargo 
da República, nunca escondeu o seu desprezo pelas Ciências 
Humanas e pela História.  Nesse ambiente contaminado pelo ódio 
e obscurantismo, os ataques a esse campo do conhecimento ganham 
contornos ainda mais dramáticos, assumindo, inclusive, um caráter 
institucional em alguns casos.

Nesse cenário, o movimento “Escola Sem Partido” tem 
influência e espaço para atuação. Vale lembrar que, quando ainda 
era candidato à Presidência em 2018, o atual presidente tinha como 
uma de suas principais medidas para a educação brasileira o “Escola 
Sem Partido”.5

Em 2017, o Alto Comissariado de Direitos Humanos da 
Organização das Nações Unidas (ONU) enviou uma carta ao 
governo brasileiro, manifestando preocupação com o projeto de 
“Escola Sem Partido”. Em um trecho da carta, fica evidente o caráter 
persecutório do movimento: 

Por não definir ‘doutrinação política e ideológica’ e não prover 
parâmetros para determinar se a instrução de um professor constitui 
‘doutrinação política e ideológica’, o PL da Câmara dos Deputados 
permite que, na realidade, quaisquer práticas educacionais 
do professor sejam entendidas como doutrinação, tornando a 
escola uma extensão do ambiente doméstico, ao invés de uma 
instituição educacional que proporciona novos conhecimentos. 
Ademais, ao não definir quais práticas educacionais podem ser 

4 Segundo Carla Meinerz (2001), a História, como campo do conhecimento que 
produz um conjunto de representações altamente refinadas sobre a sociedade, é alvo 
constante de investidas ideológicas e políticas. Ações como a do movimento “Escola Sem 
Partido” visam imprimir a sua ideologia na elaboração e difusão de narrativas históricas, 
de fora para dentro da escola, com seus diversos mecanismos de pressão.

5 Muito antes de ser presidente da República, Jair Bolsonaro nunca escondeu 
sua aversão e desprezo a toda forma de conhecimento crítico, especialmente àqueles 
relacionados às Ciências Humanas. Em 2018, ao apresentar seu programa de governo, para 
a área da educação, deixou claro que uma de suas principais medidas seria o “combate 
à doutrinação nas escolas.” O discurso do “Escola Sem Partido”, presente na agenda do 
governo Bolsonaro, não é nenhuma coincidência. O primeiro projeto de lei do “Escola 
Sem Partido” surge no seio da sua família, em 2014, no Rio de Janeiro, pelas mãos do então 
deputado estadual Flávio Bolsonaro, hoje senador da República. 
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consideradas como ‘guiadas por concepções, princípios e valores 
morais, religiosos ou ideológicos’, essencialmente quaisquer práticas 
educacionais podem ser condenadas (ALTO, 2017, grifo nosso).6

Em relação ao ensino de História, a censura vem ocorrendo 
pela interdição ao debate crítico, pela negação da construção coletiva 
do conhecimento histórico em sala de aula e pela imposição de uma 
narrativa relativista, revisionista e negacionista sobre os conteúdos 
da História ensinada, desprovida de fontes ou sustentação teórica 
referenciada historicamente. 

Ao defender a ideia de “neutralidade” nos processos de 
ensino-aprendizagem, o “Escola Sem Partido” vem consolidando 
um sentido através do qual se retira do professor e do aluno o 
protagonismo na construção do saber histórico escolar na tentativa 
de tornar os mesmos suscetíveis às narrativas históricas disseminadas 
pelo referido movimento, que são amplificadas nas redes sociais 
do próprio movimento e de sus apoiadores, não apresentando, na 
grande maioria das vezes, substância argumentativa, capacidade 
de gerar reflexão, valores democráticos ou perspectivas críticas de 
compreensão das narrativas históricas. 

Já a autocensura acontece por conta do ambiente de medo, 
perseguição, constrangimento e denuncismo proporcionado 
pelo Escola Sem Partido, que explora uma eventual situação de 
fragilidade individual do professor de História. 

Diferente da censura aberta, que se dá pelas ações do 
movimento “Escola Sem Partido” no ciberespaço e em outros espaços 
de poder, a autocensura é um processo difícil de ser identificado 
à primeira vista, ocorrendo quando o professor de História, com 
medo de ser perseguido, constrangido, repreendido ou penalizado7, 

6 Mandatos do Relator Especial sobre o direito à educação; Relator Especial sobre 
a promoção e proteção do direito à liberdade de opinião e expressão; e Relator Especial 
sobre a liberdade de religião ou crença.

7 Construído coletivamente, e assinado por mais de 60 entidades e organizações em 
“resposta às agressões dirigidas a professoras e professores e a escolas como estratégias de 
ataque de movimentos reacionários à liberdade de ensino e ao pluralismo de concepções 
pedagógicas, princípios previstos na Constituição Federal (1980)”, em 2018, o Manual de 
Defesa Contra a Censura nas Escolas tem cumprido um papel relevante na orientação dos 
profissionais da educação, em especial professores e professoras. A existência de um manual 
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evita trabalhar certos conteúdos, debater temas “sensíveis” ou 
instigar seus alunos a discutirem de forma crítica acontecimentos 
da vida cotidiana que podem ser contextualizados à luz do saber 
histórico escolar, como, por exemplo, a violência de gênero, as 
greves operárias, desigualdade social, o racismo, entre outros. E 
mesmo com toda essa pressão sobre os professores  e as aulas de 
História, é inevitável, como afirmam Gediel e Seffner (2018, p. 82), 

que surjam questões da vida cotidiana, presente nos noticiários 
e nas páginas dos jornais, durante as aulas de história, e 
negar o espaço para o debate a fim de defender uma História 
supostamente neutra, é, na verdade, uma postura antidemocrática 
e marcadamente política.

Diante do cenário descrito, marcado pelo avanço do 
conservadorismo em diversos setores que compõem a sociedade 
brasileira, destacamos que a educação, o ensino de História escolar, 
narrativas, sentidos e o papel do professor de História encontram-se 
em um campo de disputas muito intenso, ameaçados no seu saber/
fazer, na sua prática, na sua liberdade de ensinar, na sua ciência. 

Considerações finais
Buscamos destacar elementos que configuram as narrativas 

e os sentidos que vem sendo atribuídos ao ensino de história, seus 
professores e à escola através da atuação do movimento “Escola 
Sem Partido”, que se utiliza de suas redes sociais para promover 
a ideologia liberal conservadora e ocupar espaço no campo 
educacional sob o manto de uma suposta “neutralidade” e de um 
suposto “apartidarismo”. 

Essa discussão preliminar é parte de um estudo mais 
amplo em desenvolvimento, que contará, também, com a análise 
de obras e artigos disponíveis (ou indicados) no site do referido 
movimento (www.escolasempartido.org). Tais indícios podem 
nos fornecer elementos comprobatórios capazes de configurar as 
contra a censura nas escolas, sem que estejamos vivendo em uma ditadura, é revelador 
de como a perseguição aos professores e professoras tem se tornado mais frequente nos 
últimos anos. O manual está disponível em:  http://www.manualdedefesadasescolas.org/
manualdedefesa.pdf. Acesso em: 16 dez. 2019.  

http://www.escolasempartido.org
http://www.manualdedefesadasescolas.org/manualdedefesa.pdf
http://www.manualdedefesadasescolas.org/manualdedefesa.pdf
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bases intelectuais, objetivos, narrativas, sentidos e formas de ação 
do referido movimento, bem como trazer possíveis respostas aos 
questionamentos levantados na introdução do texto.
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Ações do poder público e da sociedade 
capixaba no socorro aos acometidos 

pela gripe espanhola no Espírito Santo 
(1918-1919)

Maria Cristina Alochio de Paiva1

Este artigo objetiva evidenciar, sobre a passagem da gripe 
espanhola de 1918 a 1919 no Espírito Santo, como o poder público 
e a sociedade agiram em socorro às vítimas da pandemia, quais 
medidas foram adotadas pelo Governo do Estado e a sociedade 
local.

Entre as pragas reputadas como as mais temidas da 
humanidade, a gripe não costuma ser nomeada, por ser uma 
doença benigna que surge a cada inverno, com o acometimento de 
algumas pessoas, que, em sua maioria, recuperam-se em alguns dias 
(KOLATA, 2002), com sua mortalidade ficando em torno de 0,1% 
(BERTUCCI, 2004), principalmente entre as crianças e os idosos 
(CROSBY, 2016).

Contudo, uma “nova” epidemia, a gripe espanhola, assombrou 
o mundo em 1918, num período de alguns meses, ao final da Primeira 
Guerra Mundial, deixando um rastro de terror e mortes em todos 
os continentes, ceifando em torno de 50 a 100 milhões de pessoas 
num hiato de 12 a 14 meses, em três ondas, com a segunda sendo 
a mais letal (BARRY, 2005; CROSBY, 2016; FRANCO; PAIVA, 
1920). Como num pestanejar dos olhos, “veio, pegou suas vítimas e 
desapareceu para sempre” (CROSBY, 2016, p. 321, tradução nossa).

1 Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em História (PPGHIS) da Universidade 
Federal do Espírito Santo (UFES). E-mail: crisalochio@gmail.com.
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A pandemia foi denominada de gripe espanhola porque, ao 
contrário dos jornais dos países envolvidos na Primeira Guerra 
Mundial, que não relatavam notícias sobre a gripe, para não 
prejudicar a moral das tropas e não informar para os inimigos 
sobre as baixas no seu exército, o governo espanhol, que era neutro 
na guerra, não censurava as notícias sobre a epidemia, sendo o 
país, o primeiro a difundir a virulência e o morticínio que a gripe 
provocava, aparecendo várias notas sobre a gripe nos seus jornais, 
principalmente após o adoecimento do rei Alphonse XII (BARRY, 
2005; HONIGSBAUM, 2009; SCHWARCZ; STARLING, 2020). 
Saliente-se que, até aos dias atuais, a verdadeira origem da pandemia 
de 1918-1919 continua ignorada (SOUZA, 2013).

Existem várias teorias sobre a origem da pandemia, algumas 
absurdas como: ser proveniente da queima de esterco de porcos, 
dos comprimidos contaminados de Aspirina, fabricado pela 
farmacêutica alemã Bayer ou pelo lançamento do vírus na costa 
pelos submarinos alemães (KOLATA, 2002). Na atualidade, as 
teorias mais discutidas são a americana, a francesa e a chinesa, 
sendo que, embora que as três “permaneçam em cima da mesa” 
(SPINNEY, 2017, p.164, tradução nossa), para os especialistas, 
a americana é a mais aceita (KOLATA, 2002; BARRY, 2005; 
SPINNEY, 2017), porque o primeiro caso oficial foi registrado nos 
Estados Unidos em 30 de março de 1918, numa publicação do Public 
Health Reports2, no relato de Dr. Loring Miner alertando sobre uma 
gripe severa que tinha surgido nos meses de janeiro e fevereiro 
daquele ano em várias fazendas no condado de Haskell, no estado 
do Kansas, que o deixaram bastante assoberbado de trabalho, antes 
de desaparecer em março. Várias vítimas da tal gripe eram jovens 
soldados provenientes dessas fazendas a caminho de Camp Funston3 
(BARRY, 2005; HONIGSBAUM, 2009).

No início, houve dificuldade para se diagnosticar o mal que 
atacava as pessoas, com os médicos relutando em descrever a doença 

2 Periódico médico semanal do Serviço de Saúde Pública dos Estados Unidos da 
América- EUA, cuja finalidade era alertar e tornar públicos aos serviços oficiais de saúde 
sobre todas as epidemias de doenças transmissíveis no mundo.

3 Campo de treinamento do exército americano localizado em Fort Riley, Kansas.
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como gripe, sendo pensado em cólera, meningite, febre tifoide, 
dengue, febre amarela, difteria, disenteria, peste, tuberculose, 
botulismo, broncopneumonia ou infecção respiratória epidêmica. 
Os sinais e sintomas eram de uma enorme profusão e com uma 
gravidade diferente da gripe habitual, confundindo os médicos que 
procuravam uma doença que se encaixasse no quadro clínico da 
espanhola (BARRY, 2005; SILVEIRA, 2004). Dr. Roy Grist, médico 
da equipe de cirurgia do exército em Camp Devens, em carta a um 
colega, narra desta maneira o quadro da doença (BARRY, 2005; 
HONIGSBAUM, 2009):

Esses homens começam com o que parece ser um ataque comum 
de La grippe [sic] ou gripe, e quando levados ao hospital eles 
rapidamente desenvolviam o tipo mais vivaz de pneumonia que 
já foi visto’, [...]: ‘Duas horas após a admissão, eles têm manchas 
de mogno sobre os ossos da face e algumas horas depois, você 
pode começar a ver a cianose4 se estendendo de seus ouvidos e 
se espalhando por toda a face5, até que seja difícil distinguir os 
homens de cor e os brancos, é apenas uma questão de poucas horas 
até a morte chegar, e é simplesmente uma luta pelo ar até que 
eles sufoquem. É horrível (HONIGSBAUM, 2009, p. 71; tradução 
nossa).

As notícias sobre a gripe, enquanto a epidemia se espraiava 
pela Europa, eram ignoradas ou tratadas com descaso e em tom 
jocoso na imprensa brasileira, principalmente na capital da 
República – o Rio de Janeiro, sendo considerada como “um mal 
terrível [sim] porém distante e improvável” (TEIXEIRA, 1993, p.5), 
com sensação de imunidade frente à doença (BERTOLLI FILHO, 
2003; GOULART, 2005), como se o Atlântico fosse barreira 
inexpugnável para o vírus.

Em setembro de 1918 a espanhola chega ao Brasil a bordo 
do navio inglês Demerara e dos navios da Missão Brasileira na 
Guerra que retornavam ao Brasil, por terem sido acometidos pela 
epidemia em solo africano, com alto índice de vítimas da espanhola 
(BERTOLLI FILHO, 2003; GOULART, 2005; SILVEIRA; 
NASCIMENTO, 2018). 

4 Coloração arroxeada da pele quando a saturação da hemoglobina pelo oxigênio cai 
no corpo.

5 Chamada de cianose heliotrópica
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A rápida disseminação do vírus com cerca de 65% de 
morbidade da doença no Brasil mais uma significativa mortalidade 
levaram ao fechamento das escolas, do comércio, repartições 
públicas, fábricas, clubes e igrejas em várias localidades no país 
(FRANCO; PAIVA, 2020), transformando a rotina e interferindo 
no dia a dia das pessoas, conduzindo a sentimentos de impotência, 
inquietude, angústia e medo (SOUZA, 2015).

O deputado Geraldo Vianna, em seu discurso na Assembleia 
Legislativa do Espírito Santo (ALES), em 09 de dezembro de 1918, 
na primeira sessão após a suspenção dos trabalhos por falta de 
quórum devido à pandemia no estado, fazendo um resumo da gripe, 
começa por um panorama geral da gripe na Capital Federal, o Rio 
de Janeiro:

Não é está a primeira vez que a macabra visitante nos traz o 
morticínio e o lucto; porém, á experiencia pouco vale nesta 
circumstancia. Dos habitantes da Capital Federal nada menos 
de oito décimos foram acometidos do mal, fallecendo destes, 
seguramente, vinte por mil victimas, talvez, em grande parte, das 
divergentes opiniões medicas e da carência do apparelhamento 
necessário á defesa da saude publica, que fizeram tardios os 
recursos therapeuticos e prophylaticos (ANNAES, 1918, p. 133). 

A epidemia atinge o Espírito Santo nos últimos dias 
de setembro, provavelmente, a bordo do paquete Itassucê de 
propriedade da Companhia Nacional de Navegação Costeira, que 
trouxe 42 passageiros doentes, que desembarcaram no Porto de 
Vitória (MEYER; TEIXEIRA, 1920), na capital do estado, centro 
administrativo e econômico do Estado do Espírito, a cidade era 
a mais importante e populosa do Estado (FRANCO; LOPES; 
FRANCO, 2016). Do litoral, alastra-se ao interior de todo o estado, 
presumivelmente, a bordo das ferrovias, hidrovias e das rodovias 
(FRANCO; PAIVA, 2020), assim como ocorreu na Bahia, como 
descreve Souza (2009): “seguindo os caminhos dos trens, dos rios 
e do mar, avançou pelo interior do estado” (SOUZA, 2009, p. 17).

No Espírito Santo, acometeu em torno de 70% da população, 
segundo relato do Presidente do Estado, Dr. Bernardino Monteiro, 
com mais de 6.000 pessoas afetadas na Capital, Victoria, onde 
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ocorreu uma mortalidade de 0,8% e na qual teve seu pico na primeira 
semana de novembro, período onde ocorreu um aumento nos 
enterramentos na Capital. Em meados de novembro a epidemia já 
arrefecia na Capital, mas em algumas localidades, como a cidade de 
Serra, só foi considerada extinta em 29 de janeiro de 1919 (FRANCO 
& PAIVA, 2020). O deputado estadual Geraldo Vianna fala, em 
discurso na ALES que ele crê que o coeficiente de mortalidade no 
Espírito Santo foi inferior a cinco por mil dos que foram atacados, 
uma mortalidade muito inferior ao da cidade do Rio de Janeiro 
(ANNAES, 1918).

O poder público, tanto o estadual como o municipal, acudiram 
com socorro, tanto em apoio com assistência médica e assistência 
de farmacêuticos, na ausência, em algumas localidades, de médicos 
suficientes, quanto com medicamentos, vacinações, alimentos e 
outros auxílios à população do estado vitimados pela epidemia.

Também a sociedade de cada localidade e entidades civis 
e religiosas se reuniram para auxílio às vítimas da epidemia, 
principalmente àqueles que mais necessitavam de ajuda nesse 
momento, arrecadando doações em dinheiro e em alimentos e 
mesmo com cuidados pessoais aos enfermos.

Não obstante a epidemia ter atingido o Espírito Santo em quase 
todo o seu território, de acordo com a informação do Presidente do 
Estado, Bernardino Monteiro, no seu Relatório Final de Governo 
à Assembleia Legislativa e, também, no discurso proferido em 09 
de dezembro de 1918 pelo deputado estadual Geraldo Vianna na 
Assembleia Legislativa, quando informou que o Governo do Estado 
atendera aos pedidos de socorro dos municípios, com exceção de 
dois apenas, que não tinham solicitado ajuda, do mesmo modo que 
Franco, Lopes, Franco (2016), não encontramos nos jornais da época 
muitas informações sobre a epidemia nos diversos municípios, com 
exceção de Vitória, Serra, Cachoeiro de Itapemirim, Muniz Freire, 
Muqui e Castelo.

Muitas informações da gripe no estado foram perdidas em 
virtude de não termos as edições do jornal Diário da Manhã de 



Anais do XIII Encontro Regional de História - ANPUH-ES

510

Vitória, a capital, referente ao ano de 1918. Também o governo do 
estado não possui documentação da época, nem o principal hospital 
da capital, a Santa Casa de Misericórdia e o maior hospital da 
principal cidade do sul do estado, a Santa Casa de Misericórdia de 
Cachoeiro de Itapemirim.

Objetivos
Tem-se como objetivo expor sobre a passagem da gripe 

espanhola pelo Estado do Espirito Santo, em especial quanto às 
medidas de socorro à população vitimada pela epidemia.

Narraremos quais medidas de socorro à população o poder 
público, tanto o estadual quanto o municipal promoveu, e também 
como a sociedade civil se organizou durante a epidemia e como 
implementou seu auxílio para tratar os doentes e minimizar o 
sofrimento da população. Quem cuidou e quais foram os meios 
utilizados para o cuidado e socorro aos espanholados.

Ações do poder público
O poder público, tanto o estadual como o municipal, acudiram 

com socorro, tanto em apoio com assistência médica e assistência 
de farmacêuticos, na ausência, em algumas localidades, de médicos 
suficientes, quanto com medicamentos, vacinações, alimentos e 
outros auxílios à população do estado vitimados pela epidemia.

Logo no início da epidemia o Governo, apreciando o forte 
desenvolvimento do terrível mal, não hesitou em levar socorros 
imediatos a todos os pontos do Estado, perfazendo a despesa total 
de 100:562$740, com pagamentos a médicos, remédios, auxílio às 
prefeituras e socorros diversos, segundo Relatório do Presidente do 
Estado à ALES, referente a despesas pela Lei 1159 de 23/12/1918.

Deputado Geraldo Vianna em seu discurso na ALES em 09 
de dezembro de 1918, narra que houve esforços do governo e da 
filantropia do povo, do bispo diocesano e das associações religiosas, 
no socorro às vítimas da pandemia e, que, os indigentes e os de 
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parcos recursos, que chama de “as classes desprotegidas da sorte” 
(ANNAES, 1918, p. 133), foram valorosamente amparados, com o 
auxílio das classes comercial, industrial e rural do estado. Aqui, cabe 
um parêntesis, para narrar que, na maioria das notícias dos jornais 
do estado acerca da epidemia, há uma clara relação com doença 
e pobreza, como se a maioria da vítimas tivesse saído dessa classe 
social. O deputado Vianna também relata que o governo socorreu 
os alunos, na forma de suspenção do ano letivo e das provas finais, 
pois

O abatimento physico e moral dos que se dedicam ao estudo, e 
foram directa e indirectamente tocados pelas azas da aterradora 
moléstia, exigia por certo, dos poderes públicos o seu amparo neste 
momento ao resultado de um anno de estudos, evitando ao mesmo 
tempo os funestos sacrifícios a que se exporiam os organismos 
fracos e combalidos (ANNAES, 1918, p.134) 

Esta medida foi considerada tão acertada que o Governo da 
República teve necessidade de adotá-la no país inteiro e estendê-la 
ao ensino superior, pois o decreto do presidente do estado só ia até 
ao ensino normal, porque não existia no Espírito Santo na época 
ensino superior, ainda segundo o deputado.

O presidente do estado, Dr. Bernardino Monteiro, empreendeu 
esforço pessoal no auxílio aos flagelados da espanhola, ajudado por 
todas as classes sociais, tendo criado diversos postos de socorro na 
capital, até em casas particulares, como em Paul, Vila Velha (Diário 
da Manhã, 1919) que foram confiados a competentes profissionais. 
Estes postos faziam uma larga distribuição de medicamentos, 
alimentação, roupas e agasalhos aos necessitados. Também 
designou médicos para municípios do interior em atenção ao apelo 
das municipalidades que solicitaram ajuda do Governo do Estado, 
sendo que só 2 municípios não fizeram tal súplica (ANNAES, 1918). 
Segundo o recenseamento de 1920, o espírito Santo contava com 
31 municípios (RECENSEAMENTO, acesso em 10 de setembro de 
2020) Houve abertura de crédito de 90:000$000 para despesas de 
socorro do Estado à população vitimada pela influenza (ANNAES, 
1918).
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O secretário geral do estado, J. J. Bernardes Sobrinho, 
comunica ao diretor do serviço sanitário do estado, Dr. João 
Lordello dos Santos Souza, em 25 de outubro de 1918, que “Ficaes 
autorizado a requisitar diretamente do Banco Hypothecario e 
Agricola o enterramento dos indigentes victimados pela epidemia 
ora reinante” (APEES, 1918).

Em circular ao diretor do serviço sanitário em 28 de outubro 
de 1918, o presidente do Estado autoriza a justificar as faltas dos 
funcionários dessa diretoria, que, por motivo do mal reinante, 
deixaram de comparecer ao expediente nessa diretoria no mês 
corrente (APPES, 1918).

Na Capital, Vitória, o prefeito Henrique de Novaes, em 10 
de outubro de 1918, determina que as farmácias da cidade deverão 
permanecer abertas aos domingos e feriados durante o dia, em 
virtude do mal reinante, para conveniência da população para 
conseguir recursos para seu tratamento com agilidade, assim que 
necessário. Solicitou em 23 de outubro de 1918 à empresa Ramos 
& Irmãos, a entrega na prefeitura de 25 tubos de chlorhydrato de 
quinino com 25 centig. em cada comprimido o mais breve possível, 
provavelmente para distribuição às vítimas da epidemia. Também 
ofereceu ao bispo do estado 300$000 para distribuir aos pobres da 
Vila Rubim em 07 de outubro de 1918 (APEES, 1918).

O Banco Hyphotecario e Agricola repassa para a prefeitura 
de Vitória a importância de 85$000, em 01 de novembro de 1918, 
para pagamento das torneiras colocadas na lavanderia do bairro 
Santo Antonio e para o aumento da iluminação do Cemitério de 
Santo Antonio, obras realizadas pela prefeitura em outubro de 1918.

O jornal Muquyense de 24 de novembro de 1918 narra 
que o próprio Dr Bernardino Monteiro, Presidente do Estado, 
sua digníssima esposa e seus filhos prestaram pessoalmente 
socorro às vítimas da gripe na Capital do Estado e, que foram 
tão humanitários nesta tarefa, que a população reconhecida não 
lhes questionavam as mais gratas referencias (Muquyense, 24 
nov. 1918).
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Os jornais noticiam que o Prefeito do município da Serra, 
Adolfo Gonçalves Fraga, como farmacêutico, manipulava fórmulas 
do raiar do dia até por volta das 22h para atendimento das vítimas 
da gripe, sendo que ele próprio atendia flagelados pela gripe até 
em visitas domiciliares. Também enviou ambulâncias para alguns 
povoados da Serra, como Jacaraipe, Muribeca e Putiry e junto com a 
mesma, distribuia auxílio (alimentação? Roupas?) e medicamentos, 
como fórmulas, citando a número 8 + tintura de acônico, óleo de 
rícino, sulfato de quinino e calomelano, para ajudar os munícipes 
da Serra. Envia um servidor, Presciliano Biluia, que incansável vai 
de casa em casa prestando auxílio à população. 

Em Cachoeiro de Itapemirim, no sul do estado, o prefeito 
Luiz Tinoco da Fonseca, que era médico, estabeleceu um posto de 
socorro na Pharmacia Silva, onde residia no andar de cima, com 
atendimento de médicos e distribuição de remédios aos pobres. Ele 
próprio, mesmo no leito com a gripe, da qual foi vítima, receitava 
para todos e pedia aos farmacêuticos que diminuíssem os preços 
das medicações. Em O Cacheirano de 20 de outubro de 1919, ao 
fazer uma breve biografia do prefeito, diz que por isso passou a ser 
chamado apóstolo do bem, médico dos pobres.

Em Muqui, também no sul do estado, a assistência foi 
prestada com dedicação e critério por farmacêuticos, já que a 
população estava desamparada de assistência médica. A prefeitura 
proporcionou agasalho e tratamento a 6 enfermos, tendo distribuído 
medicamentos a 30 doentes aproximadamente e, segundo o jornal, 
o município não necessitou da ajuda do governo do estado, mesmo 
com a informação de não haver médicos no município em plena 
pandemia (Muquyense, 24 nov. 1918).

Os eventos epidêmicos afloram fragilidades e problemas do 
poder público, principalmente na área sanitária, pois, geralmente, 
demandam maior necessidade de atendimento do que o setor 
pode dar, ocasionando o surgimento de críticas e julgamentos aos 
governantes (SILVEIRA; NASCIMENTO, 2018) mas os jornais 
pesquisados só apresentam elogios para a administração da pandemia 
pelos governantes, mas devemos nos lembrar que os principais 
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jornais disponíveis no Estado do Espírito Santo são órgãos do 
Partido Republicano, em época da política de governadores como 
O Muquyense (dirigido pelo Coronel Geraldo Vianna, presidente 
da Câmara Municipal de Muqui e deputado estadual, líder do 
governo estadual), O Cachoeirano e o Diário da Manhã. Devem ter 
ocorrido reclamações e críticas, mas que não eram publicadas pois 
o Diário da Manhã, falando da epidemia na Serra, em um trecho diz 
que não obstante tudo o que os poderes, tanto do estado quanto do 
município têm feito 

inda se levantarão párias que com as línguas peçonhentas 
procurarão ofuscar a verdade meridiana. [...] Apenas como pio 
agourento, terá leve repercussão naqueles que por maior grita não 
chegam a impressionar os ouvidos do critério dos bons, por de 
muito baixo partir. (Diário da Manhã, 30 jan. 1919, p.3).

Ações da sociedade
Também a sociedade de cada localidade e entidades civis 

e religiosas se reuniram para auxílio às vítimas da epidemia, 
principalmente àqueles que mais necessitavam de ajuda nesse 
momento, os com parcos recursos e os indigentes, arrecadando 
doações em dinheiro e em alimentos e mesmo com cuidados pessoais 
aos enfermos.

O bispo diocesano de Cachoeiro de Itapemirim e as 
associações religiosas tiveram a iniciativa de amparar os necessitados, 
conquistando o auxílio das classes comercial, industrial e rural.

O juiz de direito de Cachoeiro, Dr José Antonio Lopes Ribeiro, 
convocou uma reunião de diversos credos para constituir uma comissão 
central, da qual faziam parte a Loja Maçônica Fraternidade e Luz, 
A Conferência de Nossa Senhora da Glória e a Associação Espírita 
Beneficente e Instructiva. Essa comissão era encarregada de distribuir 
alimentos na cidade e municípios vizinhos. Dividiram a cidade e os 
flagelados indigentes eram visitados 3 vezes por semana por comissões 
particulares designadas pela comissão central, que eram auxiliados 
pelas irmãs de caridade, o vigário da paróquia de Cachoeiro e muitos 
particulares (O Cachoeirano, 10 de setembro de 1918). 
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No dia 08 de dezembro de 1918, o jornal O Cachoeirano 
publica uma lista com todas as doações feitas à comissão central, 
começando pelas doações em dinheiro, encabeçada pela prefeitura 
com 500:000, até 1$, totalizando 2:975$000. Depois lista doações 
em mantimentos, como 1 saco de feijão, 1 saco de mate, 1 saco de 
canjica, todos com o respectivo nome do doador. Era importante 
na época ser doador, um bom cristão ganharia o reino dos céus 
sendo caridoso com os menos favorecidos (NASCIMENTO, 
2013), por esse motivo, provavelmente, 2 dias após, o jornal 
publica uma desculpa a um senhor pela falta involuntária de 
não ter nomeado a sua doação de 10$ (O Cachoeirano 13 e 15 de 
setembro de 1918). 

O vigário de Cachoeiro, Padre José Bonifácio Parensen, 
publicou no jornal que estava à disposição da população para 
ajuda espiritual e administração dos sacramentos de Igreja 
Católica aos doentes (O Cachoeirano, 31 out. 1918).

Segundo as memórias de um sobrevivente (Jair Correa) 
a única coisa que funcionava em Vitória era a Cruz Vermelha 
e que, na Capital, havia uma entidade chamada “Damas de 
Caridade”, provavelmente mulheres da sociedade em amparo aos 
necessitados e as pessoas se ajudavam fazendo garrafadas para 
tratamento da gripe. Ele também narra que vizinhos levavam 
comida para aqueles que não podiam sair de casam ou por 
estarem em quarentena ou adoentados, “a Dona Jacinta, por 
exemplo, é quem levava lá em casa maizena e algumas outras 
poucas coisas que, com muito sacrifício, chegavam para ser 
distribuídas à população” (AGUIAR FILHO apud FRANCO; 
PAIVA, 2020, p. 324). 

Durante a pandemia houve uma carestia, principalmente dos 
remédios e gêneros alimentícios (SILVEIRA; NASCIMENTO, 
2018), no jornal Diário da Manhã de 17 de janeiro de 1919 relata 
que o povo da Serra, com raríssimas exceções, não se aproveitou 
da situação para explorar os pobres e os cofres públicos.
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Considerações finais
Ao atingir o Estado do Espírito Santo em setembro de 1918 

a gripe espanhola provocou, como todo evento pandêmico, embora 
o impacto da gripe no estado tenha sido menor do que em outra 
localidades, como na Capital do país e São Paulo, a desorganização 
do cotidiano da população, com modificação de costumes e hábitos, 
pânico, paralização de serviços como bares, restaurantes, comércio 
e até da Assembleia Legislativa, mortes, lutos, suicídio. Contudo, 
levou também a organização da sociedade, que não se furtou aos 
seus deveres, para ajudar a população desfavorecida, vítima do 
flagelo.
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Cartografias dos Modernismos:
produção, circulação e sensibilidade modernista 

Maro Lara Martins1

Em diversas interpretações sobre o modernismo brasileiro, 
consideradas clássicas sobre o assunto, alguns tópicos aparecem 
constantemente: a Semana de Arte Moderna como marco fundador 
e evento aglutinador de ideias inovadoras para as artes e literatura; 
um grupo de jovens e homens letrados da cidade de São Paulo 
como catalisadores de novas percepções e questões advindas da 
modernidade; a cidade de São Paulo como o espaço propício ao 
desenvolvimento de novas subjetividades artísticas; as ideias 
de vanguarda e ruptura, associadas a um movimento artístico e 
literário, que teria empreendido uma revolução nas letras nacionais, 
colocando-as de acordo com seu tempo e com  seu país, após um 
período  comumente considerado como de estagnação nas letras e 
nas artes (VELLOSO, 2010).

Essa versão amplamente difundida, principalmente por seus 
protagonistas, teria criado um marco zero, mitigando passagens e 
percepções anteriores, que desde a virada do século, poderiam figurar 
como antecedentes desse movimento. Autores e acontecimentos 
fundamentais na compreensão do Brasil foram legados a segundo 
plano.2 Pela disputa em torno da memória dos anos 1920 e 1930, os 
modernistas centrais capturaram para si o próprio termo modernismo.

1 Doutor em Sociologia. Professor do Departamento de Ciências Sociais da 
Universidade Federal do Espírito Santo.

2 Sobre o tema da memória e da identidade de grupo, Pollack argumentou que a 
memória seria um fenômeno construído social e individualmente, atuando como fator 
decisivo do sentimento de continuidade e de coerência de um grupo, transformando-se 
em um elemento constituinte da identidade, ou, mais especificamente, do sentimento de 
identidade desse grupo (POLLACK, 1993).
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Essa perspectiva sobre o modernismo brasileiro se enraizou 
na crítica literária e cultural, de modo a subscrever a variedade 
de autores e obras entre o final do século XIX e o modernismo 
paulista sob o rótulo de pré-modernismo. Diversos analistas, 
como Joaquim Francisco Coelho, Massaud Moisés (1993) e Afrânio 
Coutinho (1986), agruparam autores como Euclides da Cunha, 
Cruz e Sousa, Alphonsus de Guimarães, Augusto dos Anjos, Lima 
Barreto, Coelho Neto e Graça Aranha nesta vertente denominada 
pré-modernismo, construindo uma perspectiva etapista da história 
cultural brasileira. Wilson Martins, no artigo A crítica modernista, 
inserido no livro A Literatura no Brasil, organizado por Afrânio 
Coutinho, afirmou que o modernismo, entre 1922 e 1928, foi um 
movimento exclusivamente paulista, e tão paulista que suscitou 
movimentos hostis no Rio de Janeiro e no Nordeste (MARTINS, 
1983). Alfredo Bosi, se apercebera da captura do termo modernismo 
pelo movimento paulista dos anos 1920.

O que a crítica nacional chama de Modernismo está condicionado 
por um acontecimento, isto é, por algo datado, público e clamoroso, 
que se impôs à atenção da nossa inteligência como um divisor de 
águas: a Semana de Arte Moderna, realizada em fevereiro de 1922, 
na cidade de São Paulo. Como os promotores da Semana traziam, 
de fato, ideias estéticas originais em relação às nossas últimas 
correntes literárias, já em agonia, o Parnasianismo e o Simbolismo, 
pareceu aos historiadores da cultura brasileira que modernista fosse 
adjetivo bastante para definir o estilo dos novos, e Modernismo 
tudo o que se viesse a escrever sob o signo de 22 (BOSI, p. 303.).

Entretanto, estudiosos têm desenvolvido trabalhos cujos 
resultados contrapõem essa perspectiva instituída do modernismo, 
abrindo a possibilidade de uma desnaturalização da ideia de 
vanguarda e de exposição dos mecanismos políticos e institucionais 
que, para além das qualidades intrinsecamente literárias, 
culminaram na canonização do modernismo associada à ideia de 
ruptura completa com a tradição. Seja em aspectos literários e 
formais, seja na crítica ao conteúdo, a pormenorização no espaço 
e no tempo, a delimitação de autores e obras e, principalmente, 
a revisão conceitual do termo modernismo.  Dilatados os campos 
de visão graças ao distanciamento no tempo, tem-se chamado a 



Patricia M. S. Merlo, Pedro E. Fagundes, Ariel C. Batista, Fernando S. C. V. Junior, Livia 
M. Scheiner & Maria A. R. Soares (organizadores).

521

atenção para a importância de se repensar os limites da associação 
entre o termo modernismo e o movimento paulista de 1922, e buscar 
outras trilhas para se pensar em como se instalaram as ideias, a 
subjetividade e a sensibilidade modernas em contextos periféricos. 

Em Antigos Modernistas, Francisco Hardman analisou o 
movimento de intelectuais anteriores a 1922, revelando o processo de 
alteração de valores estéticos e os sentidos da modernidade presentes 
nas interpretações sobre o Brasil. Associado ao tema do sentido da 
modernidade que o movimento paulista procurou imprimir na 
década de 20, Hardman afirmou que “entre projeções futuristas 
e revalorizações do passado, escritores do Brasil na passagem do 
século tentavam fazer o que o modernismo depois adotaria como 
programa: redescobrir o Brasil” (HARDMAN, 1992, p. 289). Se o 
eixo que os modernistas paulistas atribuíram para si era a tarefa 
de conhecer o Brasil, gerações anteriores, já esboçavam a utilização 
deste argumento para interpretar, inclusive sociologicamente, o 
país.

Marlyse Meyer, em Um eterno retorno: as descobertas do Brasil, 
discutiu a recorrência da ideia de descoberta do Brasil na cultura 
brasileira e refez sua trajetória desde a carta de Pero Vaz de 
Caminha e os letrados da Colônia. Para Meyer, seria no processo 
de autonomia política da colônia frente a sua antiga metrópole, 
onde multiplicam-se com mais vigor as descobertas letradas do 
Brasil, nação que buscaria identidade própria. Na região, aportaram 
maciçamente viajantes europeus em expedições científicas a 
desvendar a natureza e o território americano. A autora destacou 
a importância de Fernand Denis, que descobriu o Brasil a partir 
do exotismo americano do romantismo francês. Para Meyer, Denis 
transmitiu sua visão do cotidiano tropical, exortando os nativos a 
descobrir sua terra, para construir a nova literatura nacional. Em 
Paris, continua a autora, jovens brasileiros lançaram em 1836 a 
Revista Nictheroy e regressaram todos à pátria para agir, escrever 
e descrever a nova nação. Meyer ainda sublinharia o indianismo 
de Gonçalves Dias, que viajou pelo país e participou da Comissão 
Científica de Exploração de 1856, de iniciativa do Instituto Histórico 
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e Geográfico Brasileiro (IHGB), que investiu no conhecimento do 
Brasil. Sem contar a Geração de 1870, de Silvio Romero e Euclides 
da Cunha, entre outros, que com suas obras ajudaram a desvendar 
o Brasil, antes dos modernistas dos anos 20 e suas viagens de 
descoberta (MEYER, 1993, p. 19-46).

Seria mais proveitoso, segundo Flora Sussekind, tomarmos 
outro caminho. Ampliando a visão sobre o período, menos 
importando com as sequencias de escolas literárias, do que com o 
conteúdo pelo qual se movimentaram os intelectuais do período e 
o processo de modernização nacional. Uma íntima associação da 
estética modernista e as inovações técnicas, que pelo seu conteúdo 
descortinariam a própria modernidade à brasileira.

O primeiro ponto portanto se associaria a uma reflexão 
sobre a modernização técnica e a obra de arte, para se desvelar a 
sensibilidade modernista. O segundo aspecto se ancoraria em uma 
reflexão sobre a própria estética modernista e suas implicações para 
a construção desta sensibilidade. No fundo, trataria de verificar em 
que medida os meios tradicionais de expressão são afetados pelo 
poder transformador da nova linguagem proposta, isto é, até que 
ponto essa linguagem é realmente nova (LAFETÁ, 2000); em seguida 
e como complementação essencial, seria preciso determinar quais 
as relações que o modernismo mantém com os outros aspectos da 
vida cultural, de que maneira essa renovação se inseria no contexto 
mais amplo de sua época. 

Nestes termos, seguindo a trilha aberta por Lafetá, existiria um 
duplo aspecto de entendimento do modernismo, o primeiro se realizaria 
na renovação dos meios, na ruptura com a linguagem tradicional, a 
natureza da linguagem modernista a exigir a incorporação de novos 
elementos e de novos temas; o segundo, na consciência do país, o desejo 
e a busca de uma expressão artística nacional e a criação de novos 
hábitos e costumes. O que terminaria por conduzir a um terceiro ponto 
sobre o modernismo, sua dimensão ética.

Sobre o primeiro aspecto, implicaria reconhecer uma 
tradição de sensibilidade moderna e modernista em alguns grupos 
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de intelectuais que podem remontar no caso brasileiro ao século 
XIX, sendo apropriados e esquecidos pelos intelectuais dos anos 
1920 e 1930. Em termos gerais, a ruptura radical é mais anunciada do 
que realizada, ela é mediatizada pela elaboração sutil de um projeto 
estético e político que se opõem às formas estilísticas específicas, 
cediças e agônicas ao contemporâneo, como toda atualização 
estética procede.

Sobre o segundo ponto, as mudanças operadas a partir dos 
anos 20 e acentuada na década de 30 descobre ângulos diferentes: 
preocupa-se mais diretamente com os problemas sociais e produz 
a sociologia modernista e o realismo literário.3 Se conectaria 
cultura e política na feição de projetos específicos, mesmo que não 
intencionalmente derivados do projeto inicial. E que não figurariam 
somente em um campo da experiência humana, abrangendo uma 
perspectiva mais ampla de relacionamento entre conhecimento, 
interpretação e poder.

Exatamente na medida em que não se trata mais de ajustar 
a realidade do país a uma realidade mais moderna a exigir o 
rompimento completo com a tradição, na medida em que a 
modernidade representaria o presente enquanto experiência e 
sensibilidade, se trataria de um esforço interpretativo de reformar 
ou revolucionar essa realidade em associação com a política. Daí a 
necessidade de se rechaçar a ideia de que o modernismo brasileiro foi 
um movimento exclusivamente especular, exclusivamente estético 
ou literário, de modelos exógenos, sem autêntica base americana e 
periférica. De modo que essas perspectivas sugerem a abertura da 
própria concepção de moderno e de modernismo. 

A proposta não é que os artistas e intelectuais do moderno 
ocupem o mesmo espaço das novas forças sociais advindas 
do moderno, nem mesmo que manifestem qualquer simpatia 
ideológica ou conhecimento existencial delas, antes que sintam 
aquela força gravitacional à distância, e que sua própria vocação 
pela mudança estética as práticas artísticas novas e mais radicais 

3  Sobre a relação entre o realismo literário e o realismo político, ver: Paiva (2011).
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se sinta poderosamente reforçada e intensificada pela nascente 
convicção de que a mudança radical está ao mesmo tempo à solta 
no mundo social externo (JAMESON, 2005, p. 159). E que o sentido 
do tempo, deveria ser mensurado e medido, exposto e controlado.

Deste modo, o modernismo pode ser caracterizado como as 
formas criativas de expressividade dentro da modernidade e como 
a constituição paulatina de uma sensibilidade moderna, que não só 
refletem a condição da modernidade como também a possibilitam. 
Ademais, o modernismo possuiu determinados padrões cognitivos, 
axiológicos e normativos, imagens e interpretações do mundo 
e identidades definidoras de uma ontologia social. Visto sob 
um ponto de vista geral, o modernismo pode aderir ou não à 
modernidade, pode resistir criticamente a ela, mas em todo o caso é 
sempre uma parte integrante e significativa da modernidade e não 
separada dela. Para pluralizar a concepção de modernismo e aplica-
lo ao caso brasileiro, se necessita repensar as noções tradicionais do 
modernismo ocidental e verificar em que sentido e intensidade o 
modernismo se associa a duas de suas dualidades básicas, ruptura e 
tradição, reforma e revolução.  

Sobre os diferentes tipos de modernismo que afloraram ao 
longo do tempo, Marshall Berman apontara uma dialética entre 
modernização e modernismo, elemento central para se compreender 
a modernidade. Berman percorreu autores como Goethe, Baudelaire, 
Marx e Dostoievski, e na evolução urbana de metrópoles como Paris, 
São Petersburgo e Nova York, o que em sua perspectiva constituiria 
as constantes contraditórias da modernidade. 

 A modernidade, segundo Marshall Berman, poderia ser 
compreendida enquanto um modus vivendi, uma experiência vital de 
tempo e espaço, de si mesmo e dos outros, das possibilidades e perigos 
da vida. Aventura e rotina se mesclariam na percepção modernista 
do mundo, estabelecendo um certo modo de entendimento que 
levaria em consideração tanto a crítica à modernização, quanto 
o seu oposto, a tradição, fundantes assim, de uma sensibilidade 
modernista que veria na novidade, o transitório e o contingente, 
seu elemento compósito central.



Patricia M. S. Merlo, Pedro E. Fagundes, Ariel C. Batista, Fernando S. C. V. Junior, Livia 
M. Scheiner & Maria A. R. Soares (organizadores).

525

Resumindo o argumento de Berman, existiriam três fases 
na história da modernidade. A primeira se estenderia do século 
XVI ao XVIII onde se experimentaria os primeiros indícios de 
modernidade, mas sem a consciência cultural sobre os valores 
pelos quais a modernidade se desenvolveria. O segundo período 
que se iniciaria com o movimento revolucionário francês de 1789, 
os ideias de modernidade se apresentariam de forma abrupta e 
violenta no plano da política e da sociedade, sem que se erradique 
completamente os valores do Antigo Regime, de modo que, no 
século XIX, a coexistência de ambos os modelos emergiria da 
confrontação dialética de ambos os mundos. Por fim, o século 
XX completaria a predominância modernista na medida em que 
a cultura e a economia moderna se expandem a todas as esferas 
da vida, para que, finalmente, a modernidade se fragmente de tal 
forma que perderia a capacidade de organizar e dar sentido à vida 
coletiva. 

As características gerais do modernismo também fora tema 
de teóricos vinculados à teoria pós-colonial e aos chamados estudos 
culturais. Para Sérgio Costa, a releitura da história moderna 
empreendida pelos teóricos pós-coloniais buscaria reinscrever 
e reinserir o colonizado na modernidade, não como o outro do 
ocidente, sinônimo do atraso, do tradicional, da falta, mas como 
parte constitutiva do moderno (COSTA, 2006, p. 90). Associado 
a essa nova inscrição, criticariam a teleologia da história do 
modernismo europeu, a concepção de indivíduo propagado pelo 
iluminismo europeu e redefiniriam conceitualmente as mediações 
culturais entre centro e periferia. Conceitos como entre-lugar, 
deslocamento, diáspora, crioulização, negritude, hibridização, 
transnacionalidade, transculturação, poética da diversidade, 
geopolítica do conhecimento, passariam a expressar as difíceis 
relações entre o centro do mundo ocidental e outras regiões do 
globo.  De certo modo, estes estudos referem-se muito mais a um 
desvio e uma abertura. Desvio porque envereda a discussão para 
outro caminho, abertura, porque os pressupostos que sustentavam 
o mundo moderno europeu-ocidental estão sendo colocados em 
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cheque de modo a possibilitar uma nova configuração e um novo 
escopo de reflexão.

Recentemente, o argumento de uma multiplicidade de 
modernismos ao redor do globo tem tornado possível a elevação 
do debate a outros parâmetros. Estudiosos tem procurado avaliar o 
modernismo e os movimentos modernistas em regiões como a África 
(AGWELE, 2012), o leste europeu (KRONFELD, 1996), a Rússia 
(BARTA, 2000), a China (HUANG, 1997), o Japão (LIPPIT, 2002), 
o Irã (RAJAEE, 2007), Israel e a Palestina (OHANA, 2012). Essa 
ampliação na geografia dos modernismos4 permitiu considerações 
sobre o modernismo que levariam em conta: as formas pelas quais a 
cultura modernista fora criada, apropriada e criativamente traduzida 
nestas regiões; a criação de estratégias literárias e figurativas em 
sintonia com as experiências e subjetividades concernentes da 
posição às margens; a experiência e explicitação dos antagonismos 
advindos de um processo de modernização alternativo; e sua 
complexa relação com o centro; a engenhosidade da floração da 
linguagem modernista e suas dimensões técnica, ética e estética; 
os motivos pelos quais a arte modernista confluiu para a avaliação 
de temas como o habitual e o cotidiano, a tradição e a ruptura, a 
reforma e a revolução; a avaliação sobre as novidades e os paradoxos 
da modernidade; os limites e perímetros do pensamento e da teoria 
eurocêntrica; a elaboração de um mapa geral sobre a sociabilidade 
dos diversos grupos modernistas; o deslocamento e realinhamento 
do modernismo no mundo moderno; e, por fim, as características 
gerais da sensibilidade modernista.

De todo modo, o debate elaborado por Berman, pela teoria 
pós-colonial, pelos teóricos dos estudos culturais, e pelos estudos 
que ampliam a geografia do modernismo, abririam uma seara 
interessante de discussão sobre o modernismo. Além do ponto sobre 
a sensibilidade modernista, o tema da diversificação e ampliação 
do modernismo a locais e autores ignorados pela interpretação 
clássica deste tema, que priorizavam como centro de irradiação 

4  Inspiro-me livremente em Huyssen (2005) e na coletânea organizada por Brooker 
e Hacker (2005).
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do modernismo a Europa, nos leva a considerar a possibilidade 
de um deslocamento regional do modernismo. Radicalizando as 
possibilidades de interpretação do modernismo que se construíram 
às margens do mundo capitalista central, os diferentes modos 
pelos quais o modernismo e a sensibilidade modernista foram 
paulatinamente se consolidando leva o debate a outros termos, para 
além de uma irradiação modernista europeia assimilada pelas outras 
regiões do mundo. Em capítulos anteriores, o debate estabelecido 
nesta tese girou em torno do modo pelo qual os intelectuais 
brasileiros se caracterizariam pela ideia de posição em relação ao 
mundo ocidental clássico, e como esta circunstância levaria a uma 
situação de coloca-los sob um dilema e uma diferenciação de sua 
experiência intelectual.

Seguindo essa linha de argumentação, pode se estabelecer uma 
reflexão que privilegia as diversas inserções, seja em determinada 
tradição nacional, regional, ou mesmo suas relações conflitivas em 
relação à constituição do modernismo em contextos fora do eixo 
do Atlântico Norte. Posto nestes termos, esse tema se relaciona a 
algumas questões. A primeira diz respeito a tenacidade de práticas 
cognitivas modernistas em territórios fora do eixo europeu e 
sua imbricação com a forma como as ideias são apresentadas. A 
segunda aponta para uma característica típica desses territórios, 
nos quais existiria uma confluência para a inventividade, em seu 
aspecto construtivo, e o inacabamento, se comparado, como fazem 
os modernistas, a outros andamentos modernos. O terceiro ponto se 
relaciona aos modos pelos quais o modernismo às margens definiria 
as relações do intelectual com a escrita, as formas literárias e a vida 
pública. O quarto tema se relaciona à formação de uma sensibilidade 
modernista e suas características nestas regiões. O quinto mote se 
refere a uma definição da linguagem modernista e suas dimensões 
técnica, ética e estética e suas relações com as características do 
processo de modernização ocorrido. 

Ademais, a emergência do modernismo em regiões fora do 
Atlântico Norte mais do que contrapor os axiomas básicos do 
modernismo destas regiões, se relacionam com ele e reinventam 
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o seu modernismo, e com ele, constituem a própria modernidade. 
A hipótese é a de que a configuração geral do modernismo 
brasileiro, que se nacionalizara nos anos 1930 e ampliara seu poder 
de atuação, estava em íntima conexão dialógica com o processo de 
modernização ocorrido no Brasil. Entretanto, se a própria noção de 
modernismo deve ser matizada em relação a outros casos de entrada 
na modernidade, o mesmo procedimento deve ser feito em relação 
ao tema da modernização. 

Ao estudar o caso brasileiro, Werneck Vianna decifrara o 
enigma da história brasileira ao coloca-la sob a chave da revolução 
passiva, um território que chegara à modernização em compromisso 
com o seu passado (WERNECK VIANNA, 1997). No binômio 
conservação-mudança, o termo mudança passaria a comportar 
consequências que escapariam inteiramente à previsão do ator, 
gerando expectativas de que a via do transformismo poderia ser 
concebida como a melhor passagem para a modernização do país, 
enquanto o termo conservação indicaria a possibilidade de constante 
reatualização do mundo da tradição. Esse processo molecular e de 
longa duração definiria os modos de articulação entre Estado e 
sociedade no caminho da modernização brasileira. 

Se os artistas e intelectuais ligados ao modernismo europeu 
possuíam como característica a negatividade e o carácter destrutivo 
frente às tradições, uma das principais tarefas a que se propôs o 
modernismo brasileiro foi a construção simultânea de um futuro e 
sua tradição (GORELIK, 1999). No caso brasileiro, o modernismo 
ao pensar um código moral civilizatório distinto e animado pela 
construção nacional ancorada em uma geografia original permitiria 
a afirmação do moderno através da modernização, mesmo que a cisão 
temporal efetuada levasse ao tema da tradição. O fundo comum da 
experiência intelectual modernista periférica seria a associação entre 
o modernismo e o nacionalismo (OLIVEIRA, 1982). Nacionalismo 
intimamente impregnado na vida cultural brasileira e habilmente 
utilizada pelo Estado (BARBOSA FILHO, 2008). Esta premissa 
modernista não permaneceria circunscrita ao campo da arte e da 
arquitetura, invadindo a formulação ensaística e programática que 
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cercou a modernização dos anos 30. A estratégia de construção 
por cima do país adquire uma nova complexidade nesta renovação 
de sua metafísica, em um momento no qual cultura e política, 
estariam intimamente conexas. Os modernistas, cientes de uma 
possível aproximação de desenvolvimentos nacionais traduziram 
uma interpretação do Brasil que articulou a questão nacional e o 
cosmopolitismo num registro marcado pela inventividade e pelo 
pragmatismo da experiência brasileira.

No campo das artes e da literatura, as diferentes vanguardas 
modernistas procurariam expressar o sentido revolucionário 
do tempo através dos principais manifestos e de suas revistas 
publicadas nos anos 1920. As principais revistas da vanguarda 
paulista foram Klaxon (1922), que contava com a colaboração de 
Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Sérgio Milliet e Manuel 
Bandeira, e Revista de Antropofagia (1928), dirigida na primeira fase 
por Antônio de Alcântara Machado e na segunda por Geraldo 
Ferraz. No Rio de Janeiro, havia Estética (1924), dirigida por 
Prudente de Morais Neto e Sérgio Buarque de Holanda, e Festa 
(1927), organizada por Tasso da Silveira e Andrade Murici, com 
a colaboração de Cecília Meireles. Mas havia também outras 
publicações regionais, como A Revista de Belo Horizonte (1925), 
Verde de Cataguases (1927), Arco & Flexa em Salvador (1928), 
Maracajá de Fortaleza (1929) e Madrugada de Porto Alegre (1929) 
(MARQUES, 2013).

Por outro lado, essa renovação estética se prenderia a um 
campo estrito da realidade social. Não chegaria a se constituir 
um elemento gerador de sensibilidade social. Fora do Estado, 
os movimentos modernistas dos anos 1920 não conseguiram a 
amplitude das renovações anunciadas. Ademais, se pensarmos 
no modernismo como um movimento social e político, liderado 
pelos intelectuais, sua atuação diferiu bastante das postulações no 
campo estético. Se arrazoarmos como Bourdieu, na constituição de 
campos culturais relativamente independentes do campo político, 
como ocorrera no desabrochar do movimento modernista europeu, 
o modernismo brasileiro adquiriu outras feições, especialmente 
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pela conjunção entre cultura e política, uma das matrizes da 
modernização brasileira da década de 1930.

Na especificidade da modernidade europeia, Habermas 
pontuaria que a experiência do tempo implicou a consciência 
de um presente “que se compreende, a partir do horizonte dos 
novos tempos, como a atualidade da época mais recente, [e] tem 
de reconstituir a ruptura com o passado como uma renovação 
contínua” (HABERMAS, 2002, p. 11). A modernidade europeia, 
assim, resulta ser, entre outras coisas, uma época cuja nova 
temporalidade não buscaria nos modelos de épocas passadas os 
seus critérios de orientação no presente. Auto referencial em sua 
consciência histórica, ela teria de extrair de si mesma a sua própria 
normatividade. 

Visto sob este ponto de vista, o modernismo europeu é 
extremamente revolucionário. Sua missão seria a aceleração do 
tempo, seria a ruptura com a tradição. A ânsia pela novidade a 
dominar os modernistas europeus, que Habermas localizou como 
gênese o Iluminismo e a Revolução Francesa. Sobre o modernismo 
europeu, Compagnon apontaria cinco paradoxos principais em 
sua constituição. Em resumo, a superstição do novo, iniciada em 
1863, ano da exposição de Almoço na Relva e Olympia, de Manet, 
e contemporânea aos textos de Baudelaire; a religião do futuro, 
quando a modernidade se tornaria religião, surgindo por volta 
de 1913, com as colagens de Braque e Picasso e com as obras de 
Apollinaire, Duchamp, Kandinsky e Proust; a mania teórica, 
paradoxo que mostraria a dissonância entre teoria e prática, datada 
de 1924, ano do Manifesto Surrealista; o apelo à cultura de massas 
ou o mercado dos otários, da Guerra Fria até 1968; e, a paixão da 
negação, anos 1980, ou o pós-modernismo (COMPAGNON, 1996.).

O que interessa neste debate, é a peculiaridade do modernismo 
europeu, segundo Compagnon, de produzir um pensamento que 
representou o rompimento com o passado e com a tradição histórica, 
na medida em que a intenção modernista europeia postularia 
“a modernidade, como a época da redução do ser ao novum” 
(COMPAGNON, 1996, p. 16). Insistindo nesta particularidade do 
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modernismo europeu de uma profunda alteração epistemológica, 
Gumbrecht construiria um aparato interpretativo que levou em 
conta a análise da modernidade em três épocas, com subjetividades 
diferentes, constituindo o que o autor apontou como cascatas de 
modernidade. O primeiro momento seria o desvelamento de um 
processo de ruptura entre o sujeito e o objeto. Metonimicamente, a 
partir da invenção da imprensa e da descoberta da América, o sujeito 
assumiria a função de um observador de primeira ordem, responsável 
pela produção de conhecimento sobre um mundo de objetos que 
inclui o seu próprio corpo. Essa produção de conhecimento assume 
a forma de leitura ou interpretação da realidade em busca de seus 
sentidos profundos. A segunda alteração teria se realizado entre 
1790 e 1830, período no qual haveria a tomada de consciência da 
modernidade enquanto um conceito de época, caracterizado como 
modernidade epistemológica. A novidade é o surgimento do que 
denominou observador de segunda ordem, ou seja, a validade do 
conhecimento produzido precisa ser testada em suas condições de 
produção, o sujeito de conhecimento torna-se ele mesmo objeto. E por 
fim, o período que Gumbrecht nomeia de alta modernidade, no qual 
as vanguardas de início do século XX, consolidaram na compreensão 
geral a noção do moderno como constante auto-superação.5 Os 
resultados da multiplicação das representações extrapolariam 
as soluções produzidas pelo processo de historicização e seriam 
visíveis os primeiros sintomas de erosão do campo hermenêutico 
aberto na primeira modernidade. Sobre as vanguardas europeias e o 
modernismo da alta modernidade, Gumbrecht marcaria que:

nunca antes e nunca depois estiveram os poetas tão convencidos 
de estar desempenhando a missão histórica de ser ‘subversivos’ ou 
mesmo ‘revolucionários’ (o que pode, ao menos em parte, explicar 
o enorme prestígio das vanguardas entre os intelectuais de hoje). 
Em vez de tentarem (como fez Balzac) preservar a possibilidade de 
representação, em vez de apontarem para os problemas crescentes 
com o princípio da representabilidade (a principal preocupação 
de Flaubert), os surrealistas e os dadaístas, os futuristas e os 
criacionistas – ao menos em seus manifestos – se tornaram cada 
vez mais decididos a romper com a função da representação 
(GUMBRECHT, 1998, p. 19).

5 Para um exemplo da recepção da obra de Gumbrecht no Brasil, ver: Araujo (2008).
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Na argumentação precedente, se apontou a necessidade de 
ampliação do termo modernismo para além dos diferentes tipos 
de vanguardas artísticas e estéticas e se indicou a necessidade 
de se repensar as relações entre centro e periferia na emanação 
da episteme do centro para outras regiões. Associado a isso, se 
procurou fundar uma perspectiva que associaria o modernismo 
ao processo de modernização efetuado em cada região e se daria 
centralidade na experiência intelectual sobre o andamento do 
modernismo, nas relações com sua sociedade e seu Estado. Sobre o 
tema da experimentação temporal, o modernismo brasileiro, por 
todas as suas características internas, que se diferia do modernismo 
europeu, mais do que procurar a revolução do tempo, procuraria 
controla-lo, estabeleceria certos limites da ruptura. Se cindiria em 
futuro, certamente, mas também construiria a tradição. No campo 
da política, mais do que a concepção de revolução, o modernismo 
central brasileiro foi capturado pela ideia de reforma.

Concomitante com a aceleração do tempo moderno 
extravasado nos anos 1920, a partir do movimento político que 
rompera com a Primeira República, se formulou a noção de um 
presente inacabado, impreterivelmente um instante transitório, 
concebido de modo que a experiência, um passado ainda imediato, 
atual, esteja preparado para irrupção de um futuro iminente. Essa 
marca da sensibilidade modernista, que se iniciara em fins do 
século XIX, com o tema da escravidão e da República, provocara 
uma ânsia de controle temporal entre os intelectuais que 
interpretaram o país. Experienciaram uma aceleração temporal, 
um movimento de compressão tempo-espaço, uma abertura 
advinda da experimentação política, a intensidade da vida citadina 
em oposição ao bucolismo rural praticamente intocado pelo tipo 
de modernização efetuada.

A modernização conservadora extrairia da confluência entre 
política e cultura o seu transformismo molecular, a conta gotas, 
dosando delicadamente os passos e as direções estabelecidas pelo 
movimento artístico e estético das décadas anteriores. Seguindo 
as trilhas abertas por Lúcia Lippi de Oliveira, os intelectuais do 
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modernismo estabeleceram relações dialógicas com o Estado, 
especialmente pela baliza do nacionalismo.

Refletindo sobre a ótica do Estado, o atrelamento da cultura 
modernista à sua organização política em movimento centrípeto, 
ampliaria o número de colaboradores, e racionalizaria através da 
cultura, seu projeto político. Entretanto, o modernismo não se faria 
expressão ideológica direta do Estado.

Certamente, o movimento modernista dos anos 1920 
imprimiu em seus participantes um sentido de vanguarda, uma 
espécie de alma antenada e grupo direcionador, o que parece incidir 
sobre uma aguda percepção do tempo e a perspectiva da obra de arte 
como projeto coletivo e público. A proliferação de revistas, círculos 
modernistas e os modos de sociabilidade entre os intelectuais, 
exemplificam o projeto de transformar a obra de arte em um 
projeto no qual o autor-indivíduo se transformaria em autor-grupo 
(MARQUES, 2013). Conexo a isso, esse fenômeno de formação de 
grupos diversos dentro do movimento traria como consequência 
várias vertentes estéticas que, se originalmente poderiam ter um 
projeto em comum, encerravam visões diversas do que esse projeto 
significava na prática e de como implementá-lo.

Além dos diversos movimentos modernistas ocorridos em 
capitais e cidades que estavam fora do eixo Rio-São Paulo, e que 
em alguns casos, com eles dialogavam. E que na maior parte das 
vezes, não se conectariam com o modernismo central e atuariam em 
âmbito regional e permaneceriam com influência restrita a poucos 
círculos de intelectuais.

Analistas têm contribuído para o esforço de reconstituição de 
outras trajetórias sobre o modernismo brasileiro, trazendo à tona 
os movimentos modernistas nos diferentes estados e apresentando 
autores e obras que foram fundamentais para formação da 
cultura brasileira. Sobre o movimento modernista em Minas 
Gerais, conforme demonstrou Helena Bomeny, a Semana de Arte 
Moderna não representou influência imediata. Carlos Drummond 
de Andrade alegaria que os mineiros só tiveram notícia da semana 
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paulista tempos depois. Em termos estéticos, os escritores mineiros 
já desenvolviam outra vertente do moderno, ligado ao humanismo 
e ao universalismo. Entretanto, no campo do mundo político, 
os mineiros criariam outra estratégia, a valorização da tradição 
(BOMENY, 1994).

Bomeny apontou que o modernismo mineiro se caracterizou 
pela tradução e racionalização do conjunto de atributos advindos 
da mineiridade. Os jovens intelectuais mineiros transporiam para o 
mundo da política, a subjetividade da mineiridade como estratégia 
conciliatória construída em um contexto de permanentes conflitos. 
Valores que estariam marcados pela contradição entre a leitura 
tradicional da mineiridade e a construção de sua moderna capital, 
onde o “Grupo do Estrela” criou o hábito da conversa nos bares, nas 
livrarias e nas confeitarias que atravessaria décadas e se enraizaria 
como ritual e cultivo da atividade dos intelectuais mineiros da 
década de 1920.

Sobre o modernismo carioca, Monica Pimenta Velloso 
argumentou que no Rio de Janeiro não teria havido um 
movimento de vanguarda organizado em torno da oposição entre 
o moderno e a tradição. O modernismo teria sido construído na 
rede informal do cotidiano, através da experiência intelectual da 
boemia carioca na elaboração de uma reflexão sobre a figura do 
intelectual moderno. Mesmo apontando a estética simbolista 
como fonte inspiradora do modernismo no Rio de Janeiro, houve 
uma profunda heterogeneidade do campo intelectual na cidade e 
o entrecruzamento de várias experiências e influências culturais, 
típicas de uma cidade que aglutinara durante anos os principais 
intelectuais brasileiros (VELLOSO, 1996).

Outro elemento importante para se analisar o modernismo 
na cidade do Rio de Janeiro seria sua relação com o humor, vertente 
de linguagem que possuía sólidas raízes no solo cultural brasileiro, 
além das características típicas de certa interpretação do mundo que 
levaria em conta a imaginação e o pensamento imagético, a intuição 
e o improviso. O grupo modernista do Rio de Janeiro, membros 
do grupo boêmio, avessos a horários e compromissos rígidos, 
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reagiram aos padrões comportamentais impostos pela sociedade 
que se modernizava no início do século XX. Mas a apreensão no que 
diz respeito à modernidade iria muito além de certas resistências 
por parte dos intelectuais do Rio de Janeiro. Avessos à ideia de 
movimento, organização e projeto, os intelectuais frequentemente 
imaginaram outros espaços de instauração do moderno. Sua 
ligação com as camadas populares e com a marginalidade acabaria 
se transformando numa espécie de álibi que daria sentido e 
justificativa a própria existência do artista moderno (VELLOSO, 
1996, p. 30). Eles se debruçariam sobre o submundo, na tentativa 
de captar nas ruas um padrão de sociabilidade alternativo e uma 
ambiência organizadora. Desse modo, se identificariam com as 
camadas populares e com a cidade como parte constitutiva de si 
mesmos.

Tal atitude, de acordo com Monica Pimenta Velloso, seria 
típica da mentalidade predominante no Rio de Janeiro, cujos 
intelectuais se mostrariam rebeldes à ideia do moderno enquanto 
movimento literário e, sobretudo, refutariam a ideia de uma 
literatura moderna em oposição marcada às correntes literárias 
anteriores. Deste modo, o modernismo enquanto movimento “veio 
a assumir modalidades distintas em função do contexto cultural 
que lhe deu origem” (VELLOSO, 1996, p. 33). Intrinsecamente, o 
modernismo carioca se relacionava com o processo que acarretou 
paulatinamente mudanças significativas de percepção do tempo e 
do espaço, fazendo coexistirem múltiplos valores culturais.

O modernismo na cidade de Salvador também possuiu suas 
especificidades. A partir de dois grupos aglutinados em torno de suas 
respectivas revistas, o movimento modernista baiano se contrapôs 
ao movimento paulista e suas propostas. O grupo de Arco & Flecha, 
sob a liderança de Hélio Simões e o grupo da Academia dos Rebeldes 
capitaneado por Jorge Amado trataram de estruturar as pautas 
modernistas baianas como resultante dos conflitos e contradições 
locais. Segundo Ivia Alves, o modernismo baiano buscava a libertação 
dos modelos europeus, em favor de uma identidade telúrica (ALVES, 
1978). Como o conceito de regional se confundia com o pensamento 
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político conservador, alguns intelectuais tentavam contornar esta 
inconveniência, sustentando sua proposta de modernidade com a 
de pertencimento ou de identidade. A vertente moderna a partir 
do regional ganharia dimensões nacionais a partir do movimento 
regionalista, desdobramento do movimento inicial do modernismo 
no nordeste. 

A cidade do Recife veria nascer seu modernismo atrelado ao 
debate entre regionalismo e cosmopolitismo, entre nacionalismo 
e universalismo. Especialmente no tripé, região, tradição e 
modernidade. Conectados ao movimento baiano, seriam responsáveis 
pela radicalização do regionalismo especialmente sobre as reformas 
urbanísticas empreendidas em Pernambuco na década de 1920 
(ARRAIS, 2006). Dessa forma, as discussões intelectuais sobre a 
crescente modernização da cidade, por um lado, e as tradições, por 
outro, ganharam espaço nos meios de comunicação, jornais, revistas e 
livros no Recife da época. Diante das profundas transformações sociais 
que se processavam na cidade, muitos intelectuais, preocupados 
com a sobrevivência, manutenção e comunicação das tradições que 
acreditavam ser características da cidade, manifestaram seu desgosto 
ou descrença diante dos ideais do progresso propalados neste 
momento e entendidos como ameaça à cultura regional.

O modernismo em Porto Alegre e os debates culturais 
na cidade também se associavam ao dilema da modernização e a 
manutenção de práticas e de valores estabelecidos pela tradição. 
Com uma pequena diferença em relação à Salvador e Recife, o 
interesse pelo regionalismo esteve aliado ao intercâmbio com os 
países do Prata, Uruguai e Argentina (LEITE, 1978). Em sua maioria, 
os intelectuais gaúchos estavam inseridos no circuito jornalístico e 
editorial que tinha a Livraria do Globo como referência. De acordo 
com Lígia Chiappini Leite, que pesquisou as condições de produção 
desse discurso literário, os escritores do período teriam explorado a 
visão romântica do gaúcho, sintonizados com o discurso ideológico 
da Revolução de 30 (LEITE, 1978.). 

Em Contramargem: Estudos de Literatura, Gilberto Teles 
concluiria que as manifestações do modernismo no Brasil foram 
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múltiplas e heterogêneas. O discurso crítico contemporâneo sobre 
o modernismo necessitaria ladear a prática tradicional de reduzir 
o conceito a uma série de generalizações fundamentalmente 
essencialistas. A raiz dos mais recentes estudos sobre o modernismo 
acentuaria a diversidade, a abertura e a instabilidade de sua textura 
literária e de suas conexões com as instituições políticas do mundo 
moderno. No fundo, trata-se de uma reorientação a partir de uma 
perspectiva que enfoca diversos modernismos. No Brasil, durante 
muito tempo se indicou como modernismo a Semana de Arte 
Moderna de 22, como centro irradiador dessa corrente estética ao 
resto do país, estabelecendo um mito de origem cuja característica 
central seria a ruptura total com o pensamento anterior. 
Transformando essa explicação em lugar comum e, praticamente, 
em algo evidente por si mesmo. 

No Brasil, o modernismo enquanto movimento cultural, social 
e político se restringiu a ser um movimento de elite, sem base social.6 
Somente na década de 1930, o modernismo se nacionalizou e através 
do Estado galgou uma posição capaz de irradiar suas perspectivas 
a um público mais amplo. A oposição entre o caso da Revista de 
Antropofagia e a obra de Tarsila do Amaral, Abaporu é exemplar 
nestes termos. Criada em fins da década de 1920, esta revista teria 
duas fases. A primeira era a tentativa de buscar uma diferenciação 
com o movimento modernista do início da década, ao promover 
uma crítica radical aos caminhos que o modernismo inicial vinha 
seguindo. Sob a direção de Antônio de Alcântara Machado e gerência 
de Raul Bopp, a revista passaria a limpo a ruptura estética feita pelo 
modernismo e concluiria a ausência do nacional nas formulações 
anteriores. Na segunda fase, a revista trocaria sua direção, ampliaria 
seu público leitor7 e apostaria de vez na antropofagia como elemento 

6 Ao analisar as revistas da década de 20, Ivan Marques apontou que os principais 
destinatários das diversas revistas modernistas surgidas à época eram intelectuais do 
próprio modernismo, grupos modernistas de outros estados, autores que já haviam sido 
publicados pelas revistas e membros da elite. Sendo a tiragem e a circulação, na maior 
parte das vezes, bem pequena (MARQUES, 2013).

7 Sobre a ampliação do público leitor: “o periódico passou a circular nas páginas do 
Diário de São Paulo, ampliando-se forçosamente o número de leitores, a quem se buscava 
explicar e esclarecer a respeito do programa antropofágico apresentando sempre de modo 
incisivo. (...) À vista de tamanha irreverência os assinantes ficaram irritados e crescia o 
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central de análise da cultura brasileira, “assim, o que determinou a 
existência da segunda fase da Revista de Antropofagia foi justamente 
a necessidade de radicalização”(MARQUES, 2013, p. 57).

A obra de Tarsila, que inspirou Oswald à construção da ideia 
da antropofagia, e que foi publicada na capa da primeira edição 
da Revista de Antropofagia causou reações ambíguas a princípio. 
Entretanto, a partir dos anos 1930, a obra de Tarsila passaria a ser 
reconhecida como um dos pilares da formação cultural associada 
ao nacionalismo. Assim, mais do que a ruptura com a forma, 
a expressão e com as técnicas de pintura anteriores, o Abaporu 
se constituiria como uma obra de arte nacionalista, a refrear o 
sentido revolucionário associado à ruptura aludida. O movimento 
antropofágico e certo tipo de modernismo se radicalizariam, 
ou seriam vistos a partir desta ótica, enquanto a obra de Tarsila, 
permaneceria como símbolo de renovação, mas não de radicalidade. 

 Outro caso interessante na década de 1930, diz respeito à 
consolidação do realismo literário e sua atualização do regionalismo. 
Tendo como figuras de destaque Graciliano Ramos e Jorge Amado. 
O primeiro, perseguido e preso, publicaria diversas obras, entre 
elas Memórias do Cárcere,8 inspirado em sua experiência pessoal de 
aprisionamento. Entretanto, seus artigos na Revista Cultura Política, 
dirigida por Almir de Andrade e subvencionado pelo Estado, foram 
colocados a partir de uma perspectiva em que o próprio Estado, não 
só corrobora suas teses, mas se apropria delas.9

Neste sentido, se pode esboçar uma tipologia do modernismo 
brasileiro ancorado neste viés das íntimas conexões entre cultura 
e política.10 Cabe ressaltar que se o tema de uma geografia dos 

número de devoluções de jornais, numa prova de que a antropofagia , como disse Geraldo 
Ferraz, era completamente imprópria para entrar nos lares” (MARQUES, 2013, p. 59).

8 Este livro foi publicado postumamente, em 1953.
9 Para uma detida análise sobre a revista Cultura Política, ver: Paiva (2011).
10  Guerreiro Ramos, em célebre conferência sobre a geração de 1930, estabeleceria uma 

tipologia dos intelectuais modernistas tomando como referência dois pontos principais: 
a perspectiva política e o posicionamento na configuração do poder. “Sugerirei os 
qualificativos decarlylianos, aí incluídos elitistas, à moda de Thomas Carlyle; bonaulianos, 
aí incluídos conservadores de índole semelhante à do visconde Louis Gabriel Ambroise de 
Bonald, mais conhecido por Bonald; gurkianos, aí incluídos denunciadores das misérias 
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modernismos poderia ser estabelecida em termos do sistema-
mundo, amplificando as perspectivas sobre o modernismo e suas 
diferentes manifestações artísticas ao redor do globo, o caso 
brasileiro, se olharmos internamente ao território de seu Estado-
nação, se associaria a uma espécie de geopolítica do conhecimento, 
na medida em que existiriam hierarquias que se imporiam nos 
contornos de um só país, demarcando regiões, lugares sociais e 
institucionais, que atuariam como fontes privilegiadas de análise e 
enunciação, atraindo mais recursos e poder de atuação (WALSH; 
SCHIWY; CASTRO-GOMEZ, 2002; SANTOS; MENESES, 2010.). 
Haveria um certo desequilíbrio intra-movimento modernista, 
especialmente quando se nota a dualidade entre cultura e política. 
Ademais, o ocaso da Primeira República, e a abertura e indefinição 
dos anos iniciais da década, produzira efeitos com relação à 
montagem de um sistema cultural brasileiro, e especialmente sobre 
a literatura.11

Assim, como tipologia do modernismo nos anos 1930 se 
sugere a divisão em duas dimensões posicionais. Em primeiro lugar, 
há que ressaltar que estas divisões servem apenas para clarificar 
a análise empreendida, se constituindo como fértil material de 
análise sociológica do modernismo a partir de tipos ideais. Em 
segundo lugar, não se pretende esgotar as possíveis classificações 
que o modernismo eventualmente possa conceber enquanto objeto 
de estudo. Em terceiro lugar, diz respeito somente à década de 1930 
e se baseia somente nas relações entre cultura e política. Em quarto 
lugar, esta tipologia fornece parâmetros contextualizadores amplos 
e em certa medida genéricos, pela sua maleabilidade. E por fim, 

do povo, que teriam afinidade com o escritor russo Máximo Gorki. Pareceu-me ainda 
necessário tomar a configuração de poder como referente dos diversos posicionamentos 
dos intelectuais do período. Eventualmente, os qualificarei como cêntricos, periféricos e 
fronteiriços (estes últimos na margem, porém no interior da periferia, ou a ela externos, 
mas próximos de sua fronteira), confrontivos, ou adversários do ordenamento político 
estabelecido, e independentes, ou indivíduos que parecem conduzir-se consistentemente 
como analistas imparciais dos eventos” (RAMOS, 1982, p. 530). As sugestões de Ramos são 
interessantes, porém necessitam de uma pequena afinação, especialmente na dualidade 
que estabelece entre o pragmatismo crítico e os intelectuais hipercorretos.

11 Ver: Paiva (2011). Abertura e indefinição que a autora observou também na 
montagem do Estado Novo em 1937.
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cabe acrescentar que esta perspectiva pode ser refinada e depurada 
com outros elementos, como por exemplo, o ideário político 
pelo qual o modernismo ou os diversos grupos de intelectuais se 
movimentaram.

 Sob as perspectivas posicionais em relação ao Estado se 
pode dividir o modernismo em dois tipos: o modernismo central e 
o modernismo periférico. Sob o campo de suas relações dialógicas 
com o ideário político do Estado se pode decompor o modernismo 
em dois tipos: o modernismo radical e o modernismo heterônomo.

O modernismo central pode ser encarado como o núcleo 
do modernismo que adentrou às esferas do Estado ou que com ele 
estabeleceu ligações diretas. É a partir destas relações conjunturais 
e dialógicas, que o modernismo central conseguira se nacionalizar 
nos anos 1930. Em um plano micrológico, é o modernismo que 
atuou mais efetivamente através do Estado seja no Ministério da 
Educação, no Ministério do Trabalho, nas publicações oficiais ou 
no mercado de trabalho aberto pelo Estado. Representou portanto 
um conjunto de ideias e ações levadas ao transformismo inerente de 
seu movimento de atuação e pela plasticidade de se ajustar a outras 
perspectivas, como o corporativismo e o nacionalismo por exemplo. 
Em um plano macrológico, com este processo de atrelamento mais 
efetivo, seu posicionamento pode ser somente heterônomo. É neste 
tipo de modernismo que a sociologia modernista se enquadra. 

O modernismo heterônomo se particularizou por esta 
plasticidade inerente podendo ser periférico ou central. O 
modernismo periférico diz respeito a intelectuais ou a um 
conjunto de ideias e ações que não conseguiram se nacionalizar 
nos anos 1930, permanecendo circunscritos às esferas locais de 
atuação ou que foram contestados ou filtrados pelo Estado ou pelo 
modernismo central. Nestes termos, o modernismo periférico 
em sua relação com o Estado, pode ser heterônomo, quando 
compartilhou ou reverberou o posicionamento do modernismo 
central, ou radical, quando se opôs a ele e acedeu ao estilo do 
modernismo radical.
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Por sua vez, o modernismo radical se caracterizou pela 
veemência irruptiva, pela intransigência de seu núcleo básico 
de ideias ou ações. Na sua relação com o Estado, não conseguiu 
imprimir suas posições, chegando em alguns casos a se constituir 
enquanto oposição crítica às ideias estatistas e à própria engenharia 
institucional. Em relação a sua posição frente aos núcleos de poder, 
sua posição é periférica. No decorrer dos anos 1930, o radicalismo 
do movimento modernista brasileiro fora se aplainando e o 
modernismo radical fora paulatinamente afastado do núcleo inicial.

Para o modernismo central, a década 1930 trouxe como marca 
característica da sensibilidade temporal, a aceleração. Desde o início 
do século XX, principalmente nas grandes cidades, se percebia no 
mundo social a aceleração do tempo. As reformas urbanísticas, as 
grandes avenidas, os carros, os passeios, os locais de sociabilidade, a 
interação mais próxima com as notícias e o modismo do exterior.12 
Houve ainda a década de 1920, com suas efervescências e veleidades 
de um mundo em instabilidade, que aprofundaram esse processo de 
aceleração do tempo, principalmente através da agitação e volubilidade 
de um mundo pós-guerra (LAHUERTA, 1997). Entretanto, feito o 
movimento fruto da tumultuada década anterior, a nova década se 
apossara de sua própria subjetividade com relação ao tempo. Ninguém 
expressou melhor essa sensibilidade do que Azevedo Amaral. Como 
um protagonista da época, Azevedo Amaral concebeu uma radical 
oposição entre a temporalidade que denominou evolucionista, e a 
temporalidade revolucionista (AMARAL, 1938). 

Este tempo contemporâneo seria marcado pela ruptura 
e pela inconstância, um tempo fraturado e descontínuo, cuja 
velocidade das modificações alteraria a psicologia coletiva dos 
contemporâneos. Seria o mundo novo aberto pela técnica e pelos 
meios de comunicação a promover a compressão tempo-espaço. 
Essa aceleração deveria ser domada, conduzida. 

Se poucos anos mais tarde, esse tipo de pensamento ficaria 
marcado sobretudo pelo tema da organização nacional e pela 

12  Para uma análise clássica desse processo no início do século XX, ver: Freyre (2001). 
Uma retumbância dessa análise na historiografia recente ver: Sevcenko (1999). 
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procura das origens da formação do Brasil, o que é verdade, em todos 
houve uma preocupação em expressar esse tempo da “revolução” 
brasileira. É sintomático que Paulo Prado e Sérgio Buarque de 
Holanda dediquem o último capítulo de Retrato do Brasil e Raízes 
do Brasil a tratar do tema da revolução brasileira. Enquanto Nestor 
Duarte e Afonso Arinos não se eximiram de passear pelo tema em 
A Ordem Privada e a Organização Nacional e Conceito de Civilização 
Brasileira, respectivamente.

Uma característica deste envolvente modernismo advindo 
do tipo de modernização, uns como modelo, fonte de inspiração 
e motivo, outros como intérpretes e criadores, levariam as últimas 
consequências essa vontade de descoberta do Brasil, esse apego 
constante ao senso de realismo.13 Impregnação que estaria no Brasil 
desde o final do século XIX, nas vozes de Joaquim Nabuco, em O 
Abolicionismo, Euclides da Cunha, em Os Sertões, Sílvio Romero, em 
O Brasil Social, especialmente se pensarmos na constituição de uma 
espécie de imaginação sociológica vinculada à lógica dos distintos 
territórios e seus tipos sociais.

 Em todo o subcontinente latino-americano, o modernismo 
teve papel fundamental no processo de interpretação de sua 
sociedade, de organização de seu Estado e são fundantes de certa 
metafísica americana (DEVÉZ VALDÉS, 1992; 1997), que associa a 
lógica do continente: invenção e pragmatismo, tradição e artifício 
(BARBOSA FILHO, 2000; MAIA, 2008) fundados no senso de 
realismo advindos de sua imaginação sociológica. Entretanto, 
não são mais como no século XIX, os intelectuais aconselhando 
o Estado em sua missão civilizatória, em uma tranquila teoria de 
administração metafísica do tempo (WERNECK VIANNA, 1997).

Nestes termos, a aceleração do tempo é relativa e seu sentido 
de ruptura não chega a se completar. Ela se esboça, certamente 
sob o alvo das percepções estéticas e técnicas da arte, como 
os movimentos vanguardistas nos fazem crer. Todavia, ao ser 
empurrado para o Estado, a hipótese que se levanta é que no caso 

13 É de se notar a recorrência em quase todos os autores deste período esse complexo 
de realismo.
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do modernismo brasileiro e sua sociologia modernista, mais do que 
a ruptura completa, houvera o almejo do controle temporal. Visto 
sob um sentido mais amplo, entre a volúpia da revolução pregada 
pelo modernismo europeu e sua obsessão pelo novo, os modernistas 
brasileiros optaram pela reforma. Reforma temporal, reforma 
moral, reforma ética. De todo modo, uma das características 
do modernismo, expressas com maior densidade na sociologia 
modernista no quesito das dualidades sem síntese, encontrariam 
ressonância nesta perspectiva de se conceber o tempo histórico e de 
arquitetar uma cartografia semântica.

Ademais, o posicionamento em relação ao tempo faria com 
que a própria ideia de revolução fosse associada particularmente 
ao tema da reforma, e não da fratura definitiva com o correr do 
tempo. Não seria de tratar o tempo a machadadas, rompendo 
seu devir. Muito ao contrário, o sentido do tempo seria definido 
pela capacidade de controle do seu devir. Ademais, existiriam 
duas fraturas em relação ao tempo que a sociologia modernista 
observaria. A primeira é a relação entre futuro e tradição, posto 
invariavelmente pelo modernismo central, e que abriria essa ânsia 
de controle temporal. A segunda fratura, diz respeito especialmente 
à sociologia modernista, e em menor medida ao realismo literário, 
a fundação de uma interpretação dualista da realidade, produzindo 
cada polo um tempo diferenciado.
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“O dia do enterro de Judy Garland” por 
Amylton de Almeida:

narrativa e discurso sobre o movimento 
homossexual pós-Stonewall

Randas Gabriel Aguiar Freitas1

No decorrer do século XX e principalmente na sua segunda 
metade, as homossexualidades começaram a “falar por si”. Antes um 
assunto da medicina, da psicologia, da psiquiatria, da psicanalise, da 
antropologia criminal, da igreja (perceba a posse que esses saberes/
instituições detinham sobre o objeto), a homossexualidade, grifada 
como homossexualismo, era lida como patologia, anormalidade, 
desvio comportamental, pecado e crime. Michel Foucault, que 
dedicou sua atenção para a construção discursiva das sexualidades, 
mostra como pelo menos nos últimos quatro séculos as ciências 
contemporâneas, instituições disciplinares, envoltas de vontade 
de verdade não apenas falaram sobre, regularam, descreveram 
e categorizaram as sexualidades, como também as produziram 
(FOUCAULT, 1988; 2008).  

O texto O dia do enterro de Judy Garland de Amylton de 
Almeida aqui analisado se inscreve nesse movimento de “falar por 
si”. Com um ar de análise histórica da emergência do movimento 
homossexual nos Estados Unidos da América, AA2 narrou em forma 
de analise a diferença de perspectivas dos grupos homossexuais 

1 Mestrando em História Social das Relações Políticas na Universidade Federal 
do Espírito Santo e licenciado em História pela mesma instituição (2017). Bolsista da 
Fundação de Amparo à Pesquisa do Espírito Santo (Fapes). E-mail: randas.aguiar@live.
com.

2 Amylton de Almeida costumava assinar seus textos com a sigla AA, iniciais do seu 
nome. 

mailto:randas.aguiar@live.com
mailto:randas.aguiar@live.com
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organizados que surgiram nos EUA pós-revolta de Stonewall, em 
que comparou a Gay Liberation Front, fundada em 1969, com a 
Mattachine Society fundada em 1950. Amylton de Almeida também se 
atentou para a associação da homossexualidade com o comunismo e 
como direitistas, conservadores e fundamentalistas utilizaram esse 
discurso para atacar as sexualidades dissidentes. 

Com cerca de 6 páginas o texto O dia do enterro de Judy Garland 
foi publicado dentro de uma análise maior intitulada A opressão que 
ousa dizer seu nome, que atua como “primeiro capítulo”3 do livro My 
funny Valentine e A noite das longas facas, segunda parte, publicado em 
1985. Voltamos essa exploração para escrito O dia do enterro de Judy 
Garland visto que ele foi proferido em 1981 no evento Literatura e 
Marginalidade ocorrido no Colégio do Carmo em Vitória. Existem 
então, duas versões d’O dia do enterro de Judy Garland, uma publicada 
nos anais do evento em 1981, e outra, como subtópico/subcapítulo 
da “monografia” A opressão que ousa dizer seu nome.  A diferença de 
data de publicação das duas versões resultou em alterações no texto 
publicado em 1985 ao ser comparado com o de 1981. 

Apesar de parecer pequena a diferença de quatro anos 
entre as versões do texto, entendemos que o evento Literatura e 
Marginalidade serviu como pontapé para que Amylton de Almeida 
escrevesse A opressão que ousa dizer seu nome, um texto maior - a nível 
monográfico -  em que analisa sob a ótica de diversos intelectuais 
da época, as sexualidades e gêneros dissidentes tangenciadas por 
leituras da psicologia, relações com o capitalismo, comunismo, 
nazifascismo, movimento da “maioria moral” e, a emergência do 
movimento homossexual organizado e as legislações internacionais 
e brasileira.  

Na conjuntura capixaba o texto se insere no contexto de 
emergência de uma movimentação política das sexualidades e gêneros 
dissidentes no Espírito Santo que será defendido na dissertação de 

3  Dentre três “capítulos”, os outros dois são peças de teatros escritas por Amylton de 
Almeida, sendo elas respectivamente: My Funny Valentine e A noite das longas facas, segunda 
parte.
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mestrado da qual essa análise deriva4, visto que o Triangulo Rosa 
pela Dignidade Humana, primeiro grupo organizado capixaba 
em defesa da cidadania homossexual surge oficialmente em 12 de 
março de 1987, fundado por Amylton de Almeida e Waldo Motta. 
Na conjuntura nacional o texto está posto em uma série de debates 
promovidos por ativistas e intelectuais que buscavam compreender 
e produzir discursos em defesa do “novo” sujeito homossexual, 
denunciando as atitudes de controle, vigilância e repressão do 
Estado e da sociedade.  

Esse texto se divide em duas partes: na primeira, abordamos 
sobre a conjuntura capixaba em que se insere o texto e seu 
autor, e também discorremos acerca do evento e o debate sobre 
marginalidades. Num segundo momento, nos atentamos para o 
conteúdo abordado no texto, sua presença no contexto e os discursos 
combatidos. 

O autor, a conjuntura e o evento
Comecemos com o autor. Amylton Dias de Almeida nasceu 

em 1946, na cidade de Afonso Cláudio, na região serrana do estado 
do Espírito Santo. Sua família paterna mudou-se para Vitória 
em 1951, e entre 1963 e 1965, AA morou por cerca de um ano no 
Rio de Janeiro (RJ) e três meses em Belo Horizonte (MG), antes 
de retornar ao Espírito Santo. Amylton de Almeida estudou até a 
3ª série do curso ginasial quando abandonou os estudos e tornou-
se autodidata. Começou sua carreira no jornal O Diário em 1965, 
trabalhou por pouco tempo no Jornal na Cidade, e por fim, se findou 
no jornal A Gazeta em que trabalhou de 1972 até a sua morte em 
1995. No decorrer da sua vida, escreveu romances, peças de teatro, 
foi crítico de cinema, produziu vídeos que ganhou os prémios do I e 
III Festival de Verão da Rede Globo e produziu o documentário O 
lugar de toda pobreza, de maior repercussão da sua carreira (BILICH, 
2005). 

4 A pesquisa se intitula “O protoativismo LGBT+ capixaba: identidades, afirmação 
e o sair do armário (1960-1989)” sob a orientação do professor Dr. Luiz Cláudio Moisés 
Ribeiro e coorientação do professor Dr. Carlos Eugênio Soares de Lemos.
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AA presenciou o recrudescimento da Ditadura Militar 
em 1968 com o Ato Institucional nº 5, e foi alvo do aparato 
institucional de vigilância, controle e censura montado pelo 
regime. No campo da literatura, inaugurou a presença do sujeito 
homossexual como personagem na literatura capixaba com a obra 
Blissful Agony, publicada em 1972, com apenas 28 exemplares e 
circulação restrita, a modo de fugir da censura. AA foi sucedido 
por outros escritores capixabas que também colocaram o sujeito 
homossexual na literatura, como Fernando Tatagiba, Bernadette 
Lyra, Sebastião Lyrio, Valdo Motta, Sergio Blank, Lacy Ribeiro e 
outros/as. AA também publicou outro livro tendo homossexuais 
como personagens, em 1977, o romance A passagem do século. No 
teatro podemos destacar duas peças: Tem xixiririca na bixanxa, 
escrita junto com Milson Henriques e Marcos Alencar em 1982, e A 
noite de longas facas – segunda parte, de 19855. 

Não apenas atrelado a suas produções de curtas, de peças 
e obras literárias, Amylton de Almeida foi alvo da censura e 
vigilância do regime militar. Em 1975, em um relatório periódico 
de informações enviado para o Serviço Nacional de Informação - 
SNI, dados sobre Amylton de Almeida apareceram em um tópico 
intitulado “Infiltração Comunista nos Órgãos de Imprensa, Cinema, 
Literatura e TV”. Nesse relatório constam nomes como Mirian 
Leitão, Milson Henriques, Rubinho Gomes e outros, todos sob a 
acusação de infiltração comunista na imprensa. Acerca de AA, o 
relatório afirma que “foi encontrado em uma gaveta de sua mesa 
de trabalho um exemplar de ‘A VOZ OPERÁRIA’” (ARQUIVO..., 
1975, p. 18). 

Em 1977, AA foi alvo da censura novamente no programa 
Espírito Santo em debate, da TV Espírito Santo, cujo tema era 
literatura capixaba. Gravado em 11 de março de 1977, o programa 
foi ao ar no mesmo dia às 21:50 horas com a participação de Carmem 
Scheneider, Luiz Fernando Tatagiba, Marien Calixte, Jairo de Brito, 
Bernadette Lyra, Amylton de Almeida, Cícero Sandroni e Salim 

5 A modo de não saturar com uma bio-bibliografia extensa, as produções de Amylton 
de Almeida estão presentes em artigo na Revistas Intermídias. Ver: MOURA (2004)
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Miguel. Enviado para o Ministro da Justiça Armando Falcão, o 
relatório afirma que Amylton de Almeida instigou e induziu Cícero 
Sandroni, que o fez, a tecer críticas à censura e ao Ministro da Justiça 
(ARQUIVO..., 1977, p. 5). Interessante notar os embates de poder 
envolvidos nesse ocorrido, visto que, o programa foi gravado na 
residência de verão do governador do Espírito Santo no município 
de Vila Velha, como também, o Secretário de Assuntos Especiais 
do Governo do Estado do Espírito Santo, Hélio Rodrigues, junto ao 
Superintendente da TV Espírito Santo, Luís Eduardo Nascimento, 
sugeriram que alguns cortes feitos pelo Serviço de Censura às 
Diversões Públicas – SCDP não fossem realizados. 

Jeanne Bilich afirma que a Polícia Federal por diversas vezes 
esteve na cola de Amylton de Almeida, “mas nunca chegou a prendê-
lo” (BILICH, 2005, p. 146). AA tecia de forma discreta, mas direta, 
comentários críticos aos aparelhos repressivos e à ditadura dentro 
das suas análises sobre o cinema nacional e internacional. Marien 
Calixte, em entrevista para Bilich afirma:

O Amylton escrevia os artigos dele às vezes assinados e, às vezes, não 
assinados porque não cabia assinar e, então, a responsabilidade era 
do editor-chefe. Entre um dos casos que ocorreram, numa crítica, 
por exemplo, ao cinema nacional ou estrangeiro, de repente ele 
citava o Brasil e ao citar o Brasil ele criticava uma atitude qualquer 
da censura do governo. Claro, cada vez que acontecia isso eu 
recebia uma intimação da Polícia Federal que marcava para o dia 
seguinte, às 8h da manhã, os caras já faziam de sacanagem para 
cansar você (CALIXTE, 1996, apud BILICH, 2005, p. 147).

Marien Calixte também fala a Jeanne Bilich que quando 
assumiu como diretor-chefe do A Gazeta contratou cerca de 30 
novos funcionários, e que Amylton de Almeida e Milson Henriques 
se descavam nos comentários, pois eram tidos como homossexuais, 
em virtude de estarem envolvidos com teatro, literatura, por suas 
fisionomias e a vida boemia, que gerou falas como: “mas, esse tipo de 
gente não vai perturbar a redação?” (CALIXTE, 1996, apud BILICH, 
2005, p. 145). E perturbaram, pois Milson Henriques relata que teve 
que ir a Polícia Federal cerca de 13 vezes entre 1967-1974 (1990, p. 11), 
enquanto Amylton de Almeida, apesar de não ter sido preso, foi alvo da 
censura em diversos textos/trabalhos e teve de prestar esclarecimento. 
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Até agosto de 1980, mês que ocorreu o evento Literatura e 
Marginalidade, Amylton de Almeida já havia sido alvo da censura 
algumas vezes. O cerceamento de informações e certos valores que 
era promovido sob os intelectuais, artistas e jornalistas era algo 
frequente. Vale lembrar, como Juliano Martins Doberstein sugere, 
que existiam dois tipos de censura: uma pública (de conhecimento 
público), sob a jurisdição da Divisão de Censura de Diversões Públicas 
– DCDP que atuava na censura prévia de espetáculos, cinemas, TVs, 
teatros e show (2007, p. 57); e outra censura clandestina, em que o 
Sistema de Informação do Gabinete – SIGAB era responsável pela 
censura prévia da imprensa (2007, p. 60). Amylton foi alvo da duas, 
pois atuava tanto nas artes quanto no jornalismo. 

Não encontramos informações sobre censura ao evento. 
Durante o governo do general Ernesto Geisel, com o fim do Ato 
Institucional nº 5, também houve um afrouxamento da censura 
prévia. Apesar que ainda existia uma obsessão por temas ligados 
a sexualidade durante a administração de Geisel que pendurou de 
1974-1979 (DOBERSTEIN, 2007, p. 133). 

O evento em si, teve considerável divulgação nas páginas do 
A Gazeta em agosto de 1980. Ocorrido entre 24 e 28 de agosto de 
1980, a primeira reportagem data de 13 de agosto de 1980 sob o 
título Literatura e Marginalidade em debate a partir do dia 24, e afirma 
que o evento tem como objetivo “discutir questões relevantes sobre 
o relacionamento entre grupos sociais discriminados e a criação 
literária” (A Gazeta, 13 ago. 1981, p. 3). Nessa reportagem contém 
um texto da escritora Bernadette Lyra intitulado A ideologia da 
branquitude no qual ela debatia o racismo e a invisibilidade dos 
negros nas literaturas, na TV, no teatro, nas artes em geral.

Ainda no dia 13, é divulgado o cronograma do evento, 
contendo temas e palestrantes, sendo eles: O índio e a literatura, 
no dia 24 por Darcy Ribeiro; o negro e literatura, no dia 25 por 
Bernadette Lyra; O homossexual e a literatura, no dia 26 por 
Amylton de Almeida; o doente mental e a literatura, no dia 27 por 
Helvécio Siqueira; e por fim, a mulher e a literatura, no dia 28 por 
Heloísa Buarque de Hollanda. 
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O evento foi divulgado novamente no dia 18 de agosto, com 
texto de Darcy Ribeiro intitulado O índio e a dependência, em que 
debatia o paternalismo governamental sob as populações indígenas 
(A Gazeta, 18 ago. 1981, p. 3). No dia 24, 25 e 26, o evento voltou a 
ser divulgado com a descrição do currículo dos debatedores e dos 
debates (A Gazeta, 24 ago. 1981, p. 3; 25 ago 1981, p. 3; 26 ago. 1981, 
p. 3). 

No dia 26, o título da reportagem era: No clico de debates, hoje, 
o assunto é homossexualismo. A reportagem informa que Amylton 
de Almeida, utilizaria slides e textos que foram interpretados por 
atores do grupo de teatro Ponto de Partida. A apresentação incluía 
trechos da peça Bent, de Martin Sherman que abordava a perseguição 
dos homossexuais pelo regime nazista (A Gazeta, 26 ago. 1981, p. 
3.).  O A Gazeta não chega a mencionar o texto O dia do enterro 
de Judy Garland. Este fato, é citado no livro A Literatura do Espírito 
Santo: uma Marginalidade Periférica, de 1996, do Francisco Aurélio 
Ribeiro, que consta na bibliografia referência aos anais do evento 
Literatura e Marginalidade com o texto de Amylton de Almeida. Não 
encontramos os anais do evento, mas o texto voltou a ser publicado 
em 1985, dentro da análise A opressão que ousa dizer seu nome. 

Sugerimos que houve alterações na segunda versão, visto 
que, Francisco Ribeiro – usando como bibliografia a versão de 1981 
- afirma que Amylton de Almeida, em seu texto, reconstrói “a luta 
do movimento homossexual, a partir do dia 28/07/1969 [sic], dia do 
enterro de Judy Garland, quando os gays norte-americanos reagiram 
contra a agressão policial e criaram o ‘Gay Liberation Front’” 
(1996, p. 62). A versão de 1985 também consta essa análise, dado 
que, AA também aborda a emergência do movimento organizado 
estadunidense a partir da Revolta de Stonewall. Entretanto, a 
citação direta que Francisco Ribeiro faz, não se encontra dentro 
da versão de 1985 e nem em outra parte da monografia. É ela: 

Por mais que se queira desvirtuar a luta reividicatória [sic] 
dos homossexuais apresentando-a como um produto de uma 
moda, não se pode esquecer que ela demonstra, precisamente, a 
imoralidade de uma sociedade que reprime qualquer manifestação 
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de diferenças. (...) As opções eróticas são de incumbência apenas 
do indivíduo, e a sociedade que reprime, mutila, humilha e segrega, 
atenta contra a mais elementar concepção de direito humano 
(ALMEIDA, 1981, apud RIBEIRO, 1996, p. 62). 

Seria interessante para essa análise ter posse das duas versões 
a modo de se pensar as partes que não foram incluídas no texto de 
1985, ou até se o pensamento foi parafraseado/reescrito. Mas como 
não encontramos os anais do evento Literatura e Marginalidade nas 
bibliotecas públicas do Espírito Santo ou em sebos, nos debruçamos 
na versão de 1985. 

Narrativas e discurssos
Amylton de Almeida ao intitular a seu escrito como O dia do 

enterro de Judy Garland sugere que a morte da artista estadunidense 
Judy Garland6, aos 47 anos, foi um dos estopins que resultou na 
revolta contra a violência policial no Stonewall Inn em 28 de junho 
de 1969. AA inicia o texto comentando:

Os cabalísticos que me perdoem, mas o fato de junho marcar a 
homossexualidade é apenas uma coincidência. Em 28 de junho 
de 1969, os homossexuais norte-americanos, em todo país, 
lamentavam a morte da atriz e cantora Judy Garland que eles 
haviam transformado em símbolo por se identificarem com sua 
vida trágica, de atriz infantil e cantora solitária e triste. Em Nova 
Iorque, no bar Stonewell Inn [sic], os homossexuais lamentavam 
a morte quando a polícia, como de costume, invadiu o bar para 
prender os frequentadores (ALMEIDA, 1985. p. 63).

Por décadas, se manteve uma narrativa que ligava a morte de 
Judy Garland ao início dos motins de Stonewall, e como visto, esta 
explicação chegou como verdade a Amylton de Almeida. Acerca 
disto, David Carter, fez uma revisão bibliográfica relacionando 
a morte e o enterro Judy Garland aos tumultos de Stonewall, 
e identificou quatro informações que tangem essa teoria: uma 
primeira, que tange a ausência de relatos das testemunhas oculares 
identificadas como gays7 que mencione Judy Garland; uma segunda, 

6 Judy Garland faleceu no dia 22 de Junho de 1969 e seu funeral aconteceu no dia 27 
de Junho, um dia antes do início dos motins de Stonewall. 

7  O autor utiliza o termo gay no sentido amplo, a modo de generalizar travestis, drag 
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em que um jornalista, heterossexual, de forma sarcástica publica 
no jornal Village Voice um texto ridicularizando os motins e os gays; 
uma terceira, que na coluna de fofocas do  New York Mattachine 
Newslatter, com um texto de duas páginas abordando os tumultos, 
o autor que era apaixonado por celebridades, lamenta a morte 
de Judy Garland; por fim, um quarto elemento, a revista Esquire, 
que no final de 1969 publicou um artigo que falava sobre o “novo 
homossexual”, menciona Judy Garland, mas sem creditar a sua 
morte como inspiração ao tumulto (2010, p. 260). David Carter 
também constata que existia uma diferença de geração, visto que, 
os protagonistas da revolta de Stonewall eram jovens, uma geração 
que não ouvia Judy Garland (2010, p. 260). 

De modo algum a constatação de que não chegou a haver uma 
relação entre a morte de Judy Garland e os motins de Stonewall 
desqualifica o texto de AA, visto que, apenas no início dos anos 
2000 que David Carter se propõe a questionar esse mito. Inclusive, 
serve como apoio para que pensemos como algumas informações 
dadas como “verdades” também devem ser interrogadas e, quando 
possível, verificadas. 

A narrativa de Amylton de Almeida acerca dos frutos da 
revolta de Stonewall destaca que “o entusiasmo provocado pela 
reação resultou na fundação da Gay Liberation Front” (1985, 
p. 64). AA afirma que existia uma diferença de atuação entre 
a Gay Liberation Front (GLF) e organizações como a Mattachine 
Society.  Para Amylton de Almeida, a Mattachine Society tinha um 
perfil integracionista, visto que “trabalharam (sempre dentro de 
‘casos legais’) para a abolição das leis anti-homossexuais e outras 
formas de discriminação” (1985, p. 64), enquanto a GLF, sob uma 
perspectiva de liberação, rompiam com o entendimento de “grupos 
homossexuais que se limitavam a buscar a tolerância social” (1985, p. 
64). Em perspectiva similar, Renan Quinalha constata

Apesar de não inaugurar o ativismo LGBT+ nos Estados Unidos, 
as revoltas marcam um ponto de inflexão, mudando o estilo de 
militância. Acusava-se a Mattachine Society, organização homófila 

queens, lésbicas e outros sujeitos que participaram da revolta de Stonewall.
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fundada em 1950, de ser bem-comportada e assimilacionista, 
por pregar para uma postura mais tradicional e descolada de 
outras agendas. Stonewall inauguraria, ao menos na visão de seus 
protagonistas, uma militância mais combativa e orgulhosa. Não 
bastava lutar pela tolerância, era preciso mudar as estruturas 
da própria sociedade que estigmatizava as pessoas LGBT+ 
(QUINALHA, 2019, online).

Para endossar seu argumento, AA contrapôs a diferença 
de atuação do GLF com a Mattachine Society comparando-os com 
a ruptura dos Panteras Negras com os integracionistas negros e 
das feministas radicais com as neosufragistas. Para Amylton de 
Almeida a semelhança entre essas divisões está “na compreensão 
de que, sem uma total transformação das estruturas, os oprimidos 
– sejam negros, mulheres, homossexuais, proletários ou essas várias 
coisas ao mesmo tempo – não deixarão de sê-lo”. 

Segundo Amylton de Almeida, os estadunidenses tinham 
medo de dois grupos: comunistas e homossexuais. AA destaca que 
assim como os nazistas, os direitistas e homofóbicos estadunidenses 
produziram uma associação entre perversão sexual e esquerda. 
Para embasar seu argumento, AA cita os epítetos “commie queer” 
e “commie jew queer”, que numa tradução simples ficaria “bicha 
comunista” e “bicha comunista judia”, respectivamente. 

A relação entre comunismo e homossexualidade, nos Estados 
Unidos da América teve como grande defensor o senador do 
estado de Wisconsin, Joseph McCarthy, que durante seu mandato 
entre 1947 e 1957, teceu declarações em forma de campanha “para 
retirar os homossexuais do governo federal” (ALMEIDA, 1985. p. 
65). Joseph McCarthy destaca que o fato de serem comunistas os 
tornariam suscetíveis a chantagens por agentes soviéticos.  AA cita 
uma entrevista de Joseph McCarthy ao New York Post, de 1950, em 
que o senador afirma que o governo, independente de qual seja, 
está ameaçado pela presenta de homem de baixa moralidade. Num 
movimento mais amplo de ataques a “ameaça comunista” ou “ameaça 
vermelha”, o período das declarações de Joseph McCarthy ficou 
conhecido como McCarthyism (marcathismo). Acerca desse momento 
e dos seus ecos sobre a homossexualidade, David Carter salienta 
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Enquanto o macarthismo encorajava o endurecimento de leis 
que incidiam sobre homossexuais baseado na crença de que 
eles representavam riscos à segurança, a tradição puritana 
norte-americana produzia histeria envolvendo o abuso sexual 
infantil — acreditava-se que os homossexuais eram os principais 
culpados por essa prática. Dessa forma, ao passo em que na direita 
crescia rapidamente o exercício de demonizar homossexuais, 
os estereótipos negativos atribuídos a eles se cristalizaram até 
que se tornou comum supor que qualquer homem ou mulher 
homossexual, ultrapassando os limites responsáveis por definir 
o que compõe um comportamento aceitável, compartilhavam 
do fruto ideológico mais proibido de todos: o comunismo. Os 
homossexuais tornaram-se, portanto, bodes expiatórios úteis 
para essas duas obsessões que circulavam no pós-guerra e, com 
isso, as leis anti-homossexuais tornaram-se cada vez mais severas 
(CARTER, 2010, p. 14, tradução nossa)8. 

AA destacou que o endossamento desse tipo de discurso 
resultou em perseguições aos homossexuais nos Estados Unidos 
da América na esfera pública, como demissões “voluntárias e 
involuntárias” de homossexuais masculinos e femininos de cargos 
públicos e do exército, além de uma proibição do presidente Dwight 
Eisenhower em que assinou uma ordem executiva que proibia a 
contratação de pervertidos sexuais (ALMEIDA, 1985. p. 65). 

A Mattachine Society que teve como um dos fundadores Harry 
Hay que foi membro do Communist Party USA (Partido Comunista 
dos Estados Unidos) entre 1930 e 1950. No auge da associação entre 
homossexualidade e comunismo, começaram a circular declarações 
dentro da Mattachine Society questionando o radicalismo de alguns 
dos membros da organização, principalmente aos ligados aos ideais 
marxistas/comunistas. Tal indagação iniciou-se por parte de novos 
membros, com posições políticas diversas, e teve como resultado 
a saída de Harry Hay da organização na Mattachine Society’s 1953 
national convention (Convenção Nacional de 1953 da Sociedade 

8 “While McCarthyism encouraged the toughening of laws toward homosexuals because they 
were believed to be security risks, America’s Puritan tradition was producing hysteria over child 
molestation. Homosexuals were believed to be the main culprits. As the right-wing demonization of 
homosexuals proceeded apace, the negative qualities attributed to them overlapped until it became 
a common assumption that any homosexual man or woman was so beyond the pale that he or 
she must also partake of the most forbidden ideological fruit of all: communism. Homosexuals 
thus became handy scapegoats for both of these postwar obsessions. Antihomosexual laws were 
correspondingly made more severe”.



Anais do XIII Encontro Regional de História - ANPUH-ES

556

Mattachine) (CARTER, 2010, p. 19). Amylton de Almeida afirma 
que “os reformistas que depois tornaram a organização de Hay e seus 
camaradas preferiram acreditar que os homossexuais eram ‘iguais aos 
heterossexuais, em todos os sentidos, excerto no comportamento na 
cama’” (ALMEIDA, 1985. p. 65). Em posição similar, David Carter, 
argumenta que nesse momento Mattachine Society perdeu a visão do 
ativismo (CARTER, 2010, p. 19). 

Amylton de Almeida termina o texto apontando para 
uma possível homossexualidade do senador Joseph McCarthy, 
comparando-o com Ernst Rohm, homossexual, que era membro 
do Partido Nazista e amigo pessoal de Adolf Hitler. AA cita os 
diários de Drew Pearson que enquadra os dois personagens como 
homofascistas, isto é, “um homossexual poderoso que tenta destruir 
nos outros o que despreza em si mesmo” (ALMEIDA, 1985. p. 67). 
Não nos interessa aqui verificar a veracidade do apontamento de 
Amylton de Almeida sobre a sexualidade de Joseph McCarthy, 
mas vale destacar a ponte em que Amylton de Almeida fez em dois 
momentos relacionando Estados Unidos da América das décadas de 
1950 e 1960 e a Alemanha sob o comando dos nazistas. Na narrativa 
amyltoniana esses dois países em momentos específicos a cada um, 
compartilhavam em comum uma repressão as sexualidades e gêneros 
dissidentes baseada numa visão que associava homossexualismo e 
comunismo, e tal repressão tinha como defensores homossexuais 
em posições políticas estabelecidas. 

O termo homofobia, em suas variações, aparece no texto 
em dois momentos: ao falar da parcela conservadora da população 
estadunidense classificando-os como “direitistas e homofóbicos” , e 
ao classificar Joseph McCarthy como um “virulento homofóbico” 

(ALMEIDA, 1985. p. 65 e 67). O termo homofobia começou a ser 
utilizado por George Weinberg em 1972, um psicólogo clínico que 
buscava “definir sentimentos negativos em relação a homossexuais 
e às homossexualidades” (JUNQUEIRA, 2012, p. 3).  Rogério Diniz 
Junqueira salienta que no emprego do termo ainda existe muitos 
“traços do discurso clínico e medicalizante que lhe deu origem” 
(2012, p. 4). Os sentimentos presentes na homofobia (medo, 
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desprezo, aversão) são direcionadas a pessoas que são ou são lidas 
como homossexuais, e tais emoções “em alguns casos, seriam a 
tradução do receio (inconsciente e ‘doentio’) de a própria pessoa 
homofóbica ser homossexual (ou de que os outros pensem que ela 
seja)” (JUNQUEIRA, 2012, p. 4). 

No dia a dia ainda é comum pessoas dizerem que homofóbicos 
são homossexuais enrustidos ou no armário. Não que não possam 
ser, mas relacionar acriticamente a homofobia, que é um fator 
sociocultural e por si só, construída com base em discursos e 
relações sociais que marginalizam corpos, sexualidade e gêneros 
fora da heteronorma, é essencilizar uma violência e não contribui 
em nada para se combater a LGBTfobia. Esse tipo de visão simplista 
não está presente na compreensão amyltoniana da homofobia, 
uma vez que, ele concorda com a mudança de posição de atuação 
da Gay Liberation Front em que compreendem que a “repressão à 
homossexualidade se inscreve num marco mais amplo da repressão 
sexual e da repressão sem adjetivos, que por sua vez é consequência 
de um sistema baseado na exploração e no princípio do lucro” 

(ALMEIDA, 1985. p. 65). 

Amylton de Almeida também argumenta que a radicalização 
provocada pelos motins de Stonewall e o surgimento do GLF levou 
à “a busca de colaboração com outros grupos radicais” (ALMEIDA, 
1985. p. 65), como alas do movimento feminista e movimento negro. 
Dois pontos são necessários destacar aqui: em seu discurso com 
objetivo de legitimar as reivindicações das homossexualidades, AA 
coloca o emergente movimento homossexual em pé de igualdade 
com os movimentos feministas e negros, que estavam há mais 
tempo na estrada de reiniciações. Um segundo ponto tange no 
emprego do termo “radical” ao adjetivar os grupos. O “radical” no 
escrito não possui um tom negativo, visto que, Amylton de Almeida 
elogia essa nova forma de atuação desses grupos (negro, feminista, 
homossexual). Radical no texto de AA aparece como sinônimo 
de “revolucionário”, uma vez que tais grupos possuem um mesmo 
objetivo: “a transformação global da sociedade” (ALMEIDA, 1985. 
p. 65).
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De modo geral o texto O dia do enterro de Judy Garland 
contém uma narrativa que busca legitimar o “novo” movimento 
homossexual, e nessa tentativa, Amylton se inscreveu e colaborou 
com um discurso que constrói em Stonewall uma ideia de “mito 
fundador”, como destaca Renan Quinalha (2019). Ao mesmo tempo, 
AA já em 1981 e 1985, como Quinalha (2019), apontava como os 
motins de Stonewall inovaram a forma de ativismo, tornando um 
ponto de inflexão. Renan Quinalha (2019) sugere que tais discursos 
que cristalizaram Stonewall como mito fundador do movimento 
homossexual também advém do imperialialismo estadunidense, 
imperialismo este, que também é epistemológico.

James Green (2019) mostra que tal discurso consagrado 
que coloca Stonewall como fundacional tende a silenciar outras 
experiências de que contribuíram para a liberação sexual em 
outros países, como o grupo argentino Nuestro Mundo fundado em 
1967 que “adotou uma atuação fortemente politizada durante o 
fermento revolucionário de 1968” Green destaca que “os ativistas 
gays argentinos organizados na FLH foram mais influenciados 
pelas construções teóricas europeias, o nacionalismo peronista e a 
retórica revolucionária que emanava de Cuba do que pelas ideias 
originárias dos Estados Unidos” (2019, online). James Green (2019) 
realça outras organizações no México e no Brasil, e pondera que era 
difícil a atuação dessas organizações pois a América Latina estava 
tomada por regimes militares. 

Considerações finais 
O debate acerca das homossexualidades no Espírito Santo foi 

endossado por Amylton de Almeida durante os anos 1970 e 1980. 
AA, que trabalhava no jornal local de maior divulgação, respeitado 
por diversos artistas, intelectuais, políticos e a sociedade capixaba 
em geral, utilizou desse espaço de poder em que ocupava para 
promover conscientização acerca da homossexualidade. O evento 
Literatura e Marginalidade serviu como uma oportunidade de levar 
a um público mais diverso (fora da sua rede de amizades) o que 
estava lendo acerca da repressão a sexualidade, repressão esta, que 
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não era exclusiva de regimes autoritários, como também presente 
em democracias. Diferenciar as formas de atuação da Mattachine 
Society com a Gay Liberation Front, no campo argumentativo, serviu 
para mostrar que estavam numa nova conjuntura, um contexto de 
“falar por si” e que não pretendiam tolerância, e sim, uma revolução. 

Podemos considerar que O dia de enterro de Judy Garland 
foi um dos primeiros debates abertos a um público maior sobre 
homossexualidade no Espírito Santo, tendo em vista que no evento 
Literatura e Marginalidade lotou o auditório do Colégio do Carmo. 
Não falamos o primeiro, visto que, Milson Henriques sugere que 
após uma de suas idas a Polícia Federal em 1969 gerou uma discussão 
na Universidade Federal do Espírito Santo pois foi acusado de “mal 
exemplo à juventude, atentado ao pudor público e incitamento ao 
uso de tóxicos” (1990, p. 21). Este é um acontecimento para futuras 
pesquisas documentais. 

Referências 

Jornais

A Gazeta, 13 ago. 1981.

A Gazeta, 18 ago. 1981, p. 3.

A Gazeta, 24 ago. 1981, p. 3.

A Gazeta, 25 ago 1981, p. 3.

A Gazeta, 26 ago. 1981, p. 3.

Bibliografia

ALMEIDA, Amylton de. A opressão que ousa dizer seu nome. In: ALMEIDA, 
Amylton de. My funny Valentine e A noite das longas facas, segunda parte. Vitória: 
Cooperativa de Jornalistas do Espírito Santo, 1985. 

ARQUIVO Nacional. Relatório periódico de informações. Serviço Nacional de 
Informações, 4 nov. 1975

ARQUIVO Nacional. TV Espírito Santo – Ataque a censura. Divisão de 
Segurança e Informação do Ministério da Justiça, 05 mai. 1977.



Anais do XIII Encontro Regional de História - ANPUH-ES

560

BILICH, Jeanne Figueiredo. As múltiplas trincheiras de Amylton de Almeida: política 
e poder no jornalismo cultural do Espírito Santo: o cinema como mundo, a arte 
como universo (1980-1989). 2005. 254 f. Dissertação (Mestrado em História) – 
Programa de Pós-Graduação em História, Universidade Federal do Espírito 
Santo, Vitória, 2005.

CARTER, David. Stonewall: The riots that sparked the gay Revolution. New 
York: Griffin, 2010. 

DOBERSTEIN, Juliano Martins. As duas censuras do regime militar: o controle 
das diversões públicas e da imprensa entre 1965 e 1978. 2007. 212 f. Dissertação 
(Mestrado em História) – Programa de Pós-Graduação em História, Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2007. 

FOUCAULT, Michel. Arqueologia do saber. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 
2008. 

FOUCAULT, Michel. História da sexualidade I: a vontade de saber. Rio de janeiro: 
Graal, 1988.

GREEN, James. Nem todos os caminhos levam a Nova York. Revista Cult, 
São Paulo, 31 mai. 2019. Disponível em:<https://revistacult.uol.com.br/home/
stonewall-america-latina/>. Acesso em: 12 out. 2020.

HENRIQUES, Milson. Entregando os veados de Vitória. Vitória: Edição 
independente, 1985. 

JUNQUEIRA, Rogério Diniz. Homofobia: limites e possibilidades de um 
conceito em meio a disputas. Bagoas - Estudos gays: gêneros e sexualidades, v. 1, n. 1, 
p. 1-22, 2012.

QUINALHA, Renan. O mito fundador de Stonewall. Revista Cult, São Paulo, 03 
jun. 2019. Disponível em: <https://revistacult.uol.com.br/home/o-mito-fundador-
de-stonewall/>. Acesso em: 30 set. 2020. 

RIBEIRO, Francisco Aurélio. A Literatura do Espírito Santo: uma marginalidade 
periférica. Vitória: Nemar, 1996.

MOURA, Hudson. Amylton de Almeida – Bio-bibliografia. Revista 
Intermídias. Vitória, outubro de 2004. Disponível em: <https://web.archive.org/
web/20070310142804/http://www.intermidias.com/anterior/fr_especial.htm>. 
Acesso em: 26 set 2020.



561

Da tradição autoritária ao 
negacionismo histórico:
a (des)construção da memória no 

Brasil do Tempo Presente

Vinícius de Paula Ferreira1

Nosso presente, anda, mesmo, cheio de passado, e a 
história não serve como prêmio de consolação. No 
entanto, é importante enfrentar o tempo presente, 
até porque não é de hoje que voltamos ao passado 

acompanhados de perguntas que forjamos na nossa 
atualidade (SCHWARCZ, 2019, p.24-25)

A história do Brasil Republica é marcada por diversos 
processos de ruptura democrática, tendo reflexo na política do 
Brasil do Tempo Presente, onde a violência e a intolerância são 
marcas desde momento.

 A História do Tempo Presente contempla uma preocupação 
essencial com as demandas da atualidade, mas que se encontram 
diretamente conectadas ao nosso passado mais recente. Nesse 
sentido, os estudos acerca da Ditadura Militar (1964-1985) têm 
como objetivo dialogar com a política atual brasileira.

Na última década, o Brasil passou por diversos 
acontecimentos sociais e políticos, que transformou e modificou 
a sociedade. Desde manifestações por insatisfação até glorificar 
torturadores da Ditadura, essas ações despertaram diversos 

1  Mestrando em História pela Universidade Federal do Espírito Santo (PPGHIS-
UFES). E-mail: Viniciuspaula10@hotmail.com.
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sentimentos, trazendo à tona pautas e disputas, tendo resultado 
nas eleições de 2018.

A memória sobre Ditadura Militar, que torturou, matou 
e desapareceu com diversos indivíduos, ainda está em disputa. 
O motivo para tal, é que nenhuma medida foi tomada, de forma 
efetiva, para que se estabelecesse um marco sobre essa durante o 
período de transição e justiça. Desde a Lei da anistia, até as políticas 
de memórias recentes, o silêncio, a impunidade e a frustação são as 
marcas deixadas pelo Regime. 

Jair Messias Bolsonaro, ao se eleger em 2018, buscou exaltar os 
anos entre 1964-1985, que é chamado por ele mesmo como Revolução 
de 64. As memórias falseadas do atual presidente é um marco dos 
agentes estatais, adeptos a esse tipo de política, que visam negar os 
crimes cometidos pela Ditadura. 

Não é novidade que Bolsonaro fez e faz questão de exaltar 
torturadores, relativizar as vidas que foram perdidas, despejar ódio 
e aversão aos que são contrários à sua ideia de política, incentivando 
a violência e a marginalização destes indivíduos. 

Por que, teria então, sido eleito? A interpretações são várias. 
Desde a insatisfação popular e desgaste com a política cômoda que 
estava sendo realizada nos governos anteriores, sem um meio de 
renovação; até a relativização do discurso de ódio e violência física 
e simbólica, herança da Ditadura, uma vez que não houve uma 
política de memória pautada no Trauma e Justiça, assim como fez 
a Argentina. No Brasil houve negociação, perdão e uma pauta não-
revanchista, imposta pelos próprios militares e seus aliados. 

A última catástrofe brasileira: da ditadura ao silêncio
Muitos anos depois do processo do colapso autoritário, democracias 
consolidadas revisitam o passado, quer simbolicamente, para superar 
legados históricos, quer, por vezes, para punir as elites associadas com 
os anteriores regimes autoritários. Novos fatores, como o ambiente 
internacional, a condicionalidade, as clivagens partidárias, os ciclos 
de memórias e comemorações, as políticas de perdão e outros, trazem 
efetivamente o passado de volta à arena política (PINTO, 2013, p.17).
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A última catástrofe – termo empregado por Henry Rousso 
(2016), e aqui utilizado como subtítulo deste capítulo, buscando 
analisar a política brasileira no século XX – tem por objetivo 
elucidar que um determinado acontecimento, em uma sociedade 
contemporânea, marca e pode ocasionar um rompimento nas bases 
democráticas do Estado. 

A República brasileira passou por diversas catástrofes ao 
longo de sua vida útil. O século XX no Brasil é marcado por 
processos democráticos interruptos, que fragilizou a mesma, 
instalando, desta forma, uma espécie de autoritarismo legal perante 
a sociedade. 

Desde a proclamação da república, em 1889, o Brasil viveu 
diversos eventos onde a democracia perdeu espaço. Pode-se citar 
eventos como a decretação de Estado de Sítio e Ditaduras, como 
o Estado Novo de Vargas (1937-1945) e a militar (1964-1985), 
instaurada pelo alto escalão do exército.  

Tzvetan Todorov (2012), ao tratar dos inimigos íntimos da 
democracia, revela que a democracia produz, por si só, forças que a 
ameaçam, e essas, por sua vez, são superiores àquelas que atacam de 
fora. Nesse sentido,

O regime democrático não se define por um traço único, mas 
por um conjunto de características que se combinam para 
formar um arranjo complexo, em cujo seio elas se limitam e se 
equilibram mutualmente, pois, mesmo sem estar em contradição 
frontal uma com a outra, têm fontes e finalidades diferentes. Se o 
equilíbrio for rompido, o sinal de alarme deve ser desencadeado 
(TODOROV, 2012, p.15).

Ao tratar da última catástrofe brasileira, deve-se voltar a 
década de 60, onde é instaurado no país, o momento de maior 
violência e autoritarismo da Nova República, a Ditadura 
Militar Brasileira (1964-1985), que matou, perseguiu, torturou 
e desapareceu com centenas de pessoas, durante os 21 anos de 
Regime Militar.2 

2 De acordo com a Comissão Nacional da Verdade (2014), foram 191 pessoas 
assassinadas e 243 desaparecidas, ou seja, um total de 434 pessoas.
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Após o golpe, em 31 de março de 1964, os militares assumem 
o poder, tendo cinco3 presidentes ao longo de mais de duas décadas. 
Os mesmos buscaram dar legitimidade jurídica e longevidade ao 
Regime através de Atos Institucionais (AI’s), que ao todo, foram 17. 
O objetivo dessas medidas por parte do governo, para além do já 
mencionado, era silenciar seus opositores e eliminar os obstáculos 
que se coloca-se contra eles. 

Marcos Napolitano (2014) revela que 

A repressão à base de tortura superou qualquer limite jurídico 
ou humanitário, ferindo mesmo a ética militar, que prega o 
tratamento digno dos prisioneiros. Para driblar o precário controle 
dos comandantes ou mesmo agir sem prestar contas, ainda que 
formalmente, ao sistema oficial de repressão, muitas equipes de 
tortura tinham centros clandestinos (NAPOLITANO, 2014, p.122)

Inúmeras foram as ações adotadas ao longo deste período, 
afim de manter a ordem no que foi chamado de Revolução. Maria 
José de Rezende (2013) revela que um dos pilares que a Ditadura 
buscou, foi realizar ações e medidas que se consubstanciavam em 
ideias e valores de uma democracia, para assim, conseguir sua 
legitimidade. Pois, 

Desde os primeiros momentos após o golpe de 1964, o regime 
tentava conseguir adesão ao seu projeto de organização social 
insistindo, arduamente, em que seus desígnios e ações estavam 
fundados no objetivo de instaurar o que ele denominava de 
‘verdadeira democracia’ no país (REZENDE, 2013, p.1).

A historiografia a respeito do período (1964-1985) 
revela uma clara ruptura com os padrões democráticos. Uma 
democracia, acrescenta Todorov (2012), não se caracteriza 
apenas por um modo de instituição de poder ou pela finalidade 
de sua ação. É necessário, igualmente, analisar a forma que este 
poder é exercido.

Ao buscar dialogar com Todorov, é necessário evidenciar que 
para além de inconstitucional o modo qual os militares chegaram 

3 São eles: Humberto de Alencar Castello Branco (1964-1967); Arthur da Costa e Silva 
(1967-1969); Emílio Garrastazu Médici (1969-1974); Ernesto Geisel (1974-1979); e por fim 
Joao Figueiredo (1979-1985).



Patricia M. S. Merlo, Pedro E. Fagundes, Ariel C. Batista, Fernando S. C. V. Junior, Livia 
M. Scheiner & Maria A. R. Soares (organizadores).

565

ao poder, o mesmo, nos anos de Ditadura, foi exercido de forma 
violenta, repressiva e autoritária. 

O autoritarismo, portanto, sempre esteve enraizado na cultura 
política brasileira. Historicamente, o país esteve mais próximo 
deste, do que da liberdade. É possível remontar os caminhos, 
desde a Primeira República, que teve início com um militar no 
poder, trazendo à tona esta tradição autoritária, podendo assim, 
compreender os elementos que originou uma nova Ditadura no país. 

O Brasil conheceu, de fato, o que é democracia no final da 
década de 80, quando pode, finalmente, votar em eleições diretas 
para presidente, podendo assim, escolher seu representante de 
forma democrática, e, nesta mesma década, foi promulgada a 
Constituição de 19884.

Fato é que todos os presidentes militares deixaram sua 
marca registrada nos anos de Ditadura, contribuíram, assim, para a 
manutenção e efetivação do Regime. Castello Branco foi responsável 
pelos primeiros Atos Institucionais, decretos que davam poderes ao 
presidente, como de caçar mandatos, suspender direitos políticos e 
entre outros. Costa e Silva, autor do AI-55, tem seu governo marcado 
pela violência, repressão, uma vez que o Ato que institucionalizou 
dava poderes quase ilimitados ao presidente, que podia fechar o 
congresso, suspender o habeas corpus6, e afins. 

O governo de Médici é marcado pelo dito milagre econômico, 
onde adotou algumas medidas econômicas que aumentou o PIB7 
do país, porém, isso só favoreceu os grandes empresários, logo, 
junto a esse crescimento econômico, veio a desigualdade. A censura 
e a tortura também são marcas deixadas pelo terceiro presidente 
militar. Já Geisel é marcado pelo início da abertura política lenta, 

4 Também conhecida como Constituição cidadã, a constituição de 1988 reestabeleceu 
a democracia após 21 anos de ditadura, estando está, em vigor até os dias atuais. 

5 Criado em 13 de dezembro de 1968, o Ato Institucional 5 é tido como o marco que 
inaugurou o período mais sombrio da Ditadura. 

6 Se configura uma ação judicial, com a finalidade de proteger o direito de liberdade 
e locomoção de indivíduos ameaçados por ato abusivo e autoridade.

7 Produto Interno Bruto – sua função é quantificar a atividade econômica final de 
uma determinada região, por um determinado período.



Anais do XIII Encontro Regional de História - ANPUH-ES

566

gradual e segura. Por fim, João Figueiredo, foi o último presidente 
militar da Ditadura, que abriu caminho para fim ao Regime, com a 
Lei 6.683, de agosto de 1979.  

A lei já mencionada, popularmente conhecida como a Lei da 
Anistia, faz parte de um pacote de medidas e estratégias adotadas 
pelo governo desde o processo de abertura política. A lei previa o 
perdão a todos que cometeram crimes políticos, eleitorais e aos que 
perderam seus direitos políticos em detrimento dos AI’s. Fato é que 
tal medida se configurou um pacto com a sociedade. É importante 
pensar que a lei da anistia foi tida como uma vitória do governo, 
pois contemplou os torturadores, uma vez que, os militares, ao 
aprovarem a anistia, perdoando seus próprios atos, escaparam de 
possíveis sanções da justiça.

O movimento pela anistia no Brasil tem seu início em 1975, 
com denúncias sobre os abusos da Ditadura. Esse, ganha muita 
força e apoio nos meses seguintes, surgindo então o Movimento 
Feminino pela Anistia. Para além deste, nesse momento a igreja 
católica já é uma grande aliada, fazendo denúncias e pressão sob 
o governo. A partir de 1977, o movimento pela anistia deixa de ser 
local, reservado a alguns grupos, e passa a ter expressão nacional, 
tendo, inclusive, comitês e organizações. 

Daniel Aarão Reis Filho (2013), fala, ao tratar da lei da anistia, 
em silêncio. O autor destaca que o silêncio sobre a tortura e os 
torturadores não foi, no início, unanime, pois enquanto durou a 
Ditadura, pessoas ligadas a mídias, política, sociedade civil e afins, 
denunciaram essas práticas. Entretanto, após a aprovação da anistia, 
muitos preferiram não falar no assunto. “E, assim, os torturadores 
foram deixados em paz. E a tortura empurrada para baixo de grosso 
tapete. Tratava-se, ao menos, temporariamente, de esquecer o 
passado” (FILHO, 2013, p. 218).

Filho (2013) assevera que não houve um curto-circuito na 
memória, nem mesmo pode-se confirmar o bordão que brasileiro não 
à possui. A sociedade apenas acolheu a proposta de se desvencilhar 
do passado. Portanto, foi preferível não falar no assunto, ignorar e 
não pensar sobre. 
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Para além do silêncio sobre a tortura e os torturadores, não 
era possível que o Regime durasse tanto tempo sem que nenhum 
setor da sociedade civil a apoiasse. Houve apoio consistentes, como

as Marchas da Família com Deus pela Liberdade. Milhões 
marcharam. Quinhentas mil pessoas em São Paulo antes do 
golpe, em 19 de março de 1964. Um milhão em 2 de abril, na 
então chamada Marcha da Vitória. Depois, mais de dezenas e 
dezenas de milhares. Marcharam as gentes até setembro de 
1964. Não houve cidade grande que não tinha sua marcha, sem 
contar muitas cidades médias e pequenas. [...] os altos índices 
de popularidade do general Garrastazu Médici, que chefiou a 
ditadura no auge dos sinistros anos de chumbo8. [...] as expressivas 
votações obtidas pela Aliança Renovadora Nacional/ARENA9, 
inclusive nas últimas eleições sob a ditadura, realizada em 1978 
(FILHO, 2013, p. 219).

Para Napolitano (2014), a lei da anistia ajudou a construir 
uma cultura de impunidade. “O resultado é que os torturadores e 
seus superiores escaparam da justiça de transição [...] O trauma e 
a herança da repressão [...] foi mais amplo e determinante do que 
se pensa para a história recente do Brasil” (NAPOLITANO, 2014, 
p.131/132).

Ainda que exista um pacto com a sociedade a respeito desta 
transição, não significa que tal lei não possa ser revista. Filho (2013) 
deixa claro que o silêncio não significa, necessariamente, que os 
torturadores foram absolvidos e perdoados pela sociedade e pela 
justiça. Portanto, os pactos e tratados duram até o momento em 
que os interesses e vontades forem vantajosos para ambos. O legado 
deixado pela Ditadura Militar é marcado pela frustação e impunidade, 
isso devido à ausência de uma verdadeira ruptura com as marcas 
deixadas pelo Regime. 

O passado às avessas
A história nunca se repete – mas, por vezes, toma emprestado ao 
passado. Também faz um jogo com o tempo: embaralha, ordena e 

8 Como é conhecido o período, que tinha como presidente Médici, de maior repressão 
durante o Regime. Neste momento, o AI-5 está em pleno funcionamento. 

9 Partido político brasileiro, criado em 1965, que tinha como finalidade sustentar a 
política do Regime Militar. 
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reordena o fio da meada; põe um olho no que já aconteceu, mas 
mantém o outro aberto no presente. [...] É certo que não existe 
marcha ré na história, mas é surpreendente o formato dessa crise 
que parece puxar a sociedade ao mesmo tempo para trás, emulando 
uma agenda anacrônica, e para a frente, já não sabemos onde tudo 
vai parar (STARLING, 2019, p.337).

A justiça de transição se configura como elementos e medidas 
que visam enfrentar e superar o passado violento de uma determinada 
sociedade, realizando ações e reparações às vítimas, assim como 
justiça aos indivíduos que cometeram crimes, que contribuirá para 
transpor o autoritarismo. Sua realização é de extrema importância 
e urgência, para que a consolidação da democracia seja efetivada.

Nesse sentido, buscar a consolidação de uma verdade oficial 
se torna imprescindível para que a sociedade possa conhecer seu 
passado violento, e assim, enxergar as implicações que este causa 
para a sociedade. O Justiça de transição, é, por tanto, uma maneira 
de evitar que o passado traumático de um país volte a atormenta-lo.  

Para além disso, é necessário igualmente criar, mover e 
oferecer à sociedade Políticas de Memória, visando uma compensação 
histórica para o país, buscando a verdade, assim como amenizar a 
dor dos familiares e vítimas através de compensações e reparos.

O processo de transição entre a Ditadura Militar e a 
democracia, no Brasil, foi longo, iniciado em 1974 e tendo fim mais 
de uma década depois. O objetivo por parte dos militares era manter 
o controle da situação, negociar essa transição e sair do poder por 
vontade própria, sem ceder à pressão da sociedade civil. 

Não obstante, essa questão se revela de forma ainda mais 
precisa nos governos seguintes, pois quando José Sarney10 assume a 
presidência, após a retirada dos militares do poder, nenhuma ação 
é movida por este, na tentativa de resolver os casos de abusos e 
violações dos Direitos Humanos por parte da Ditadura. Fato é que 
o novo presidente era muito próximo dos militares, para muitos 
historiadores, Sarney era um homem da Ditadura, teve, inclusive, 
apoio dos militares para governar.

10 Foi o primeiro presidente pós Ditadura Militar, governando entre 1985-1990. 
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 Durante o governo de Sarney, foi lançado pela imprensa 
católica o relatório Brasil Nunca Mais11, que confirmava os casos 
de torturas, mortes e desaparecimentos. O documento foi tão 
importante, que ganhou status de semioficial. O relatório deixava 
claro que não o objetivo não era incentivar a vingança, mas sim, 
buscar justiça. Entretanto, nenhuma medida foi tomada pelo então 
presidente, prevalecendo o silêncio.

Se comparado as campanhas e agendas criadas pelas 
organizações de direitos humanos, nos anos entre 1990-1995, poucas 
medidas foram tomadas por Fernando Collor de Melo e Itamar 
Franco. Collor de Melo permitiu o acesso à familiares de registros 
policiais, transferindo esses arquivos para locais estaduais, no qual 
alguns governos abriram seus registros. Entretanto, nenhuma 
ação efetiva foi tomada, uma vez que poucos estados brasileiros se 
debruçaram sobre a causa.

Para Alexandra Barahona de Brito (2013), o presidente 
Fernando Henrique Cardoso – FHC (1995-1999), foi o primeiro 
chefe de Estado pós-Ditadura, que teria mostrado uma certa 
sensibilidade a respeito do passado repressivo. Com a Lei 9140/9512, 
“Cardoso tornou-se assim, o primeiro presidente brasileiro pós-
transição a reconhecer publicamente a responsabilidade do Estado 
sobre o desaparecimento e tortura” (p. 241).

Fernando Henrique Cardoso foi uma peça muito importante 
na justiça de transição do Brasil.  O mesmo, reparou financeiramente 
os familiares das vítimas e comprometeu-se com a procura dos 
restos mortais dos desaparecidos, assim como a expor os arquivos e 
documentação do período.

Entretanto, tempos depois, FHC decretou que os documentos 
fossem mantidos secretos por um período de cinquenta anos, 
não podendo ser abertos. O que ficou claro, é que o presidente 

11 Realizado nos anos de 1979-1985, e desenvolvido por Dom Evaristo Arns, Rabino 
Henry Sobel e pastor Jaime Wright, sistematizou informações sobre os casos de tortura e 
repressão durante os anos de Regime. 

12 Lei das Vitimas de assassinato e desaparecimento político.
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tentou, de certa forma, negociar com os familiares das vítimas, 
comprando-os com as compensações e promessas.  

Já no governo de Luiz Inácio Lula da Silva (2002-2010), o 
Lula, foram promovidas diversas políticas de memórias, que visava 
facilitar o acesso à informação. Dentre tantas medidas propostas 
pelo governo, os militares mostravam-se desconfortais com tais 
situações; na verdade, desde a década de 90, buscavam afirmar que 
não era necessário um revanchismo, que o passado, devia permanecer 
lá. Para muitos, as políticas de Lula eram um mal desnecessário. 

Para além do acesso à informação, Brito (2013), assevera 
que o governo de Lula buscou justiça, como por exemplo,  tentou 
contornar as restrições da Lei da Anistia, movendo ações civis a 
repressores conhecidos, obrigando a esses pagar o montante que 
seria a reparação das vítimas; levou casos a justiça, responsabilizou  
o Estado pelos crimes, e realizou outras ações.

Entretanto, o governo de Lula estava dividido no tocante 
a fazer justiça. Enfrentou oposição por parte dos ministros, ao 
tentar rever a Lei da Anistia, responsabilizando os agentes estatais 
pelos crimes. Para muitos, mais uma vez, todas essas medias eram 
pautadas no fazer vingança.  

Dilma Rousseff (2010-2016), quando assume a presidência, 
já nos primeiros anos de governo, sanciona a lei da Comissão da 
Verdade, que colocava o Brasil, mais de 25 anos depois da transição, 
investigar seu passado violento. 

Com a lei de acesso à informação, que permitia o acesso a 
documentos governamentais, e proibia que a documentação que 
estava relacionada com violação de direitos humanos não poderia 
ser classificada como ultrassecreta, imaginava-se que o Brasil entraria 
numa nova etapa de justiça de transição. O que se pensou, é que 
seria possível fazer justiça, e responder as demandas da sociedade e 
familiares pelos crimes cometidos pelo Estado. 

O relatório final da Comissão da Verdade fica pronto no final 
de 2014. Com 976 páginas no seu volume I e 416 no Volume II, faz 
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diversas denúncias, expondo as ações e os agentes que as cometeram. 
Entretanto, a comissão da Verdade em nível nacional, abre uma 
lacuna ao deixar de estabelecer um marco na memória. Ora, essa 
devia propor e promover um amplo debate a nível nacional a 
respeito dos direitos humanos e dignidade.  É, importante elucidar 
que tal assunto se apresenta, ainda, mal resolvido, a sensação que 
fica é que, mais uma vez, esses debates parecem estar restritos a 
comunidade acadêmica

A verdade é que para além das pautas relacionadas a memória, 
os partidos reformistas13, provenientes da Nova República, afirma 
Filho (2020), foram perdendo suas forças renovadoras, que estavam 
sendo sugadas pela dinâmica tradicional de política, a corrupção.

No momento de acirramento das contradições sociais, 
acrescenta Filho (2020), os partidos não tiveram forças para inovar 
na dinâmica política, afim de se destacar no quadro partidário. 
O que fizeram foi se confundir e fazer aliança com forças do 
atraso; os escândalos de corrupção não contribuíram apenas para 
desmoraliza-los, mas também para abalar a credibilidade do 
sistema político brasileiro. 

Em junho de 2013 iniciou-se no Brasil um quadro de grandes 
acontecimentos sociais.  Proveniente do aumento do preço da 
passagem, o Movimento Passe Livre (MPL)14, de viés progressista, 
se mobilizou em prol desta causa. Entretanto, Melo (2019), 
afirma que foi a repressão policial às primeiras manifestações 
que indignou a população e levou milhares de pessoas as ruas. A 
sociedade, engasgada com os escândalos na política, o descaso 
por melhorias, fora despertada e percebeu o quanto era possível 
protestar. 

As ruas foram ocupas, e as demandas sociais foram diversas. 
Buscava-se melhorias na saúde, educação, transporte e habitação. 
Era, de fato, um movimento que reivindicava as reformas socias que 

13 Partido dos Trabalhadores (PT) e Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB).
14 Movimento tido como autônomo e antipartidário, tem como objetivo lutar por 

um transporte público gratuito e de qualidade.  
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foram iniciadas nos governos anteriores. E isso foi se agravando com 
o alto gasto com estádios e infraestruturas para a Copa do Mundo 
de 2014. 

Fato é que, 

O levante popular de junho de 2013 contribuiu para o surgimento 
de uma conjuntura favorável à eclosão de protestos que expressam 
demandas dos mais diversos segmentos da arena política nacional. 
Greves, principalmente do funcionalismo público, também 
cresceram e ganharam repercussão no país. Os setores progressistas 
continuaram engajados nas lutas sociais contra os cortes 
orçamentários na educação, os direitos dos trabalhadores, o acesso 
à moradia e a precariedade e o alto custo do transporte público. 
Os setores conservadores, por sua vez, também se mobilizaram 
trazendo pautas como o recrudescimento do combate à corrupção, 
o impeachment da presidente Dilma Rousseff, a ocorrência de 
uma intervenção militar, entre outras (ZOCCAL, 2017, p. 332).

O ano de 2013 abriu espaço para as críticas. Os diversos erros, 
em vários setores públicos, alimentaram o imaginário coletivo, 
e deram espaço para a insatisfação. Junto a estes fatores, como 
observa Melo (2019), de altos impostos pagos e poucas melhorias 
no setor público, a corrupção, que era relativizada, a insegurança 
e a violência, o questionamento e oposição do modelo petista de 
governo, fez eclodir, no Brasil, uma onda conservadora de já pairava 
todo o mundo. 

O resultado parcial desses fatores levou, em 2016, 
ao impeachment de Dilma Rousseff, presidente eleita 
democraticamente; a alegação era que a mesma teria cometido 
crimes de responsabilidade. Era a democracia, mais uma vez, na 
história do Brasil, sendo rompida. Mas o pior estava por vim. 

A onda conservadora que assombrava as democracias ao 
redor do mundo se fez presente no Brasil principalmente na figura 
de Jair Messias Bolsonaro, popularmente chamado por seus adeptos 
como o mito. 

Capitão da reserva do Exército Brasileiro e Deputado 
Federal, Jair Bolsonaro ganhou destaque na esfera pública como 
um político que estava vindo de fora do sistema, um outsider. A fala 
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que mais o orgulhava era dizer que ninguém podia o chamar de 
corrupto, pois até o momento, seu nome nunca esteve envolvido 
em escândalos. Tendo como arma política as mídias e redes sociais, 
buscava valorizar a moral e os bons costumes, que era pautados na 
família tradicional brasileira, na preservação da inocência das crianças, 
nos direitos humanos para humanos direitos, no bandido bom é bandido 
morto, no Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. 

Chegando as eleições de 2018, Bolsonaro ia cada vez mais 
ganhando força e legitimidade. As pesquisas eleitorais já apontavam 
para uma possível vitória. Como um bom militar e admirador da 
última catástrofe brasileira, sua campanha eleitoral

foi marcada por elogios corriqueiros aos torturadores brasileiros, 
e por ameaças de trancafiar oponentes políticos em campos 
de concentração – a promessa púbica de ‘levar toda a cambada 
esquerdista para a Ponta da Praia!’ em alusão a um campo de 
ocultamento de cadáveres que funcionou durante o Regime Civil-
Militar (SILVA, 2019, p.309).

Pautado em seus discursos de ódio e aversão a seus inimigos, 
Bolsonaro consegue se eleger através de pautas morais e agendas 
conservadoras que pairava no Brasil no século XX. Para Melo 
(2019), o mesmo percebeu as brechas que havia na política, assim 
como o esgotamento do sistema. O então candidato se debruçou 
em temas que outros candidatos não davam tanta importância, 
como a segurança pública, a corrupção, o antipetismo, a questão 
econômica, e entre outros.

É importante entender que o fenômeno Jair Bolsonaro é de 
uma longa tradição. A sociedade estava, mais uma vez, em uma 
desilusão política. Bolsonaro reemerge do passado com as mesmas 
propostas que outrora foram postas em voga no Brasil. Bolsonaro 
é fruto de circunstancias e acontecimentos ao longo dos anos. Não 
é algo que aconteceu ao acaso. Para Solano (2019), ele consegue 
capturar a insatisfação advindas das crises econômicas e políticas, e 
consegue transformá-las em potência eleitoral própria. 

Junto à sua vitória, Bolsonaro buscou glorificar o nosso passado 
recente, a Ditadura Militar. “Bolsonaro crea identificaciones por 
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medio de su odio y por medio de su personificación de las Fuerzas 
Armadas, que em Brasil cuentan con un prestigio del que no gozan 
en ningún otro país del Cono Sur” (BAUER, 2019, p.44).

Para Enzo Traverso (2012),

A memória conjuga-se sempre no presente [...] ela transforma-se 
em questão política e toma a forma de uma injunção ética – o 
<<dever da memória>> - que frequentemente se transforma em 
fontes de abusos (TRAVERSO, 2012, p.18).

A Ditadura Militar foi pedida e celebrada pela população. 
A vitória de Jair Bolsonaro segue a mesma dinâmica. Em meio 
a insatisfação, a sociedade foi em busca, mais uma vez, de uma 
saída autoritária. 

As discussões acerca da Ditadura Militar estão sempre 
em voga na sociedade Brasileira, e esta, nos últimos anos, tem 
ganhado força. Não há um consenso no que aconteceu entre 
os anos de 1964-1985. Para além disso, Starling (2019) mostra 
que esse período se revela uma memória viva. A narrativa desde 
momento não é interpretada pelos fatos, mas sim pelas versões 
que determinados indivíduos da nossa sociedade oferece, sendo 
estas eficazes e convenientes de acordo com seus interesses. 
Portanto, “A postura mental que essa escolha representa, além 
do falatório e da disputa feroz que ela desencadeou, foi parar no 
centro do debate das eleições de 2018”. (STARLING, 2019, p.342)

A memória está sempre em disputa. E quem detém poder, 
consegue disseminar a narrativa que melhor lhe convém. Não 
foi após ser eleito que Bolsonaro revelou sua aversão aos que 
são contrários a suas ideias. O ódio, autoritarismo e a violência 
sempre esteve presente em sua fala, tudo isso característico da 
Ditadura.

O negacionismo histórico, ao banalizar a tortura, dizendo 
que a mesma servia como corretivo necessário aos inimigos 
do regime – pessoas ligadas à esquerda, comunistas, e afins – 
assim como a glorificação dos torturadores – como o caso do 
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Coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra – a determinação para 
comemorar a revolução de 6415 – sempre esteve presente no 
discurso do Bolsonaro.

François Bédarida (1998) afirma que o procedimento dos 
negacionistas tem como base solida três vícios redibitórios. 
Primeiramente, tem repulsa a cientificidade, buscam recusar 
a documentação, apontamento os possíveis erros que estes 
podem conter, desqualificando, inclusive, os testemunhos. Por 
conseguinte, os textos negacionistas tem caráter repetitivos de fazer 
denúncias e afirmações desarticuladas, sem enraizamento histórico 
e metodológico. Em terceiro lugar, o negacionismo repousa num 
esquema gasto e simplista, seria tudo um grande complô.

Jair Bolsonaro fez, e ainda faz, do negacionismo uma espécie 
de instrumento político. Busca invalidar o conhecimento cientifico 
através da intolerância e de uma pós-verdade, empregado através de 
fake News disseminadas nas redes sociais. 

Segundo Filho (2020), o bolsonarismo é uma expressão 
brasileira de uma revolução digital ao redor do mundo. A forma 
política deste vem, em primeiro lugar, do núcleo de segurança 
formal (forças armadas e polícias), e informal, as milícias e a 
chamada bancada da bala, que tem como premissa o conceito 
de ordem, segurança e defesa da pátria. Em segundo lugar, tem 
as igrejas, que são movidas por pautas conservadoras; por fim, 
conseguiu apoio do agronegócio e do capital financeiro. Sente 
sentido, 

Seja como for, não é de se imaginar que o bolsonarismo vá ser um 
fenômeno passageiro ou acidental. Trata-se de uma força política 
e social relevante. E permanente. E mais: em caso de fracasso, já 
tem um discurso pronto – ‘não nos deixaram governar’ (FILHO, 
2020, p. 9).

Para Caroline Silveira Bauer,

Bolsonaro solamente puede existir en un país en el que se asume 
vivir en una guerra interna, razón por la cual él trata de alimentar 

15 Ver mais em: https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2019/03/25/presidente-
bolsonaro-manda-quarteis-celebrarem-o-31-de-marco.ghtml. Acesso em :09 out. de 2020.

https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2019/03/25/presidente-bolsonaro-manda-quarteis-celebrarem-o-31-de-marco.ghtml
https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2019/03/25/presidente-bolsonaro-manda-quarteis-celebrarem-o-31-de-marco.ghtml
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esa guerra. La determinación oficial de festejar el golpe de 1964 
es parte de esta estrategia y tememos mucho que la violencia 
simbólica del negacionismo y de la ‘batalla de la memoria’ 
termine convirtiéndose en violencia concreta y real (2019, p. 48).

Para Starling (2019) em 1964 aconteceu um golpe, e houve 
ruptura política e institucional, onde o presidente eleito foi 
deposto. Em 2018, a democracia teria saído dos trilhos. E o futuro 
está em aberto. A presidência da República está ocupada por um 
político de extrema direita que detém valores ultraconservadores e 
tolerante com a violência. O Brasil teria iniciado o século XXI com 
a sensação de que talvez, tivesse se assentado na logica democrática. 
Mas a democracia, pelo curto período que existiu no Brasil, teria 
dito tempo de criar raízes na sociedade? Existe algo no passado que 
não passou, e alguma parte deste pode se misturar e se apresentar 
no presente como algo composto, porém reconhecível e inerente.

Portanto, 

No Brasil, um país cujas feridas históricas não foram fechadas, 
Bolsonaro consegue mobilizar essas cicatrizes, os ressentimentos, 
as raivas, as angústias ontológicas de muitos. Nesse sentido, 
a extrema direita está trazendo a política de volta porque faz a 
disputa de imaginários e subjetividades, coloca a emoção no 
centro do debate (SOLANO, 2018, p.320).

É importante frisar que as disputas de memórias, são, 
igualmente, disputas de poder. Ao se falar em Ditadura Militar, 
fala-se em algo que está presente, no presente, e isso se aflorou e tem 
ganhado maior proporção após as eleições presidenciais de 2018. 

Considerações finais
Como bem apontou Lilia Schwarcz (2019), todo governo 

procura usar a história em detrimento próprio, ou seja, a seu favor. 
Por outro lado, todo governo de tendência autoritária busca criar 
a sua própria história, volta ao passado e busca uma narrativa 
mítica, fantasiosa, sem se preocupar com os fatos e os dados. O 
período de justiça de transição, tem por objetivo, romper com seu 
passado. A necessidade de revelar o que aconteceu é pertinente e 
se faz necessário para a democracia. 
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Como já trabalhado, a redemocratização brasileira aconteceu 
conforme os militares queriam. Porém, a nova constituição 
assegurou direitos, assim como a justiça. Jair Bolsonaro representa 
uma tentativa de romper com o pacto democrático no Brasil, ele 
se revela uma ameaça à democracia brasileira. Mas é necessário 
observar que Bolsonaro não é fruto do acaso. Não aconteceu do 
nada. Ele advém de circunstâncias criadas ao longo dos anos, que se 
afloraram nas últimas décadas. 

Existe, no tempo presente, batalhas pela memória na 
política brasileira, e esta é fruto de um passado que insiste em 
não passar. O motivo, como já revelado, advém da impunidade, 
do não fazer justiça. As memórias estão sempre em disputa e 
aquele que possui o poder, tem como garantia disseminar a que 
mais lhe convém. 

Walter Benjamin (1940), ao tratar das Teses sobre o conceito 
da história, em sua sexta tese, diz que articular historicamente 
o passado não significa que o indivíduo o conhece de fato. 
Significa que esse se apropria de uma reminiscência em 
momento de perigo. Cabe, portanto, ao materialismo histórico 
assentar uma imagem do passado neste momento ao sujeito 
histórico.

Por fim, é importante saber que o Brasil vem aceitando 
um projeto autoritário em suas bases democráticas. A tradição 
autoritária, o negacionismo histórico e a desconstrução da 
memória são pautas inerentes no bolsonarismo e seus aliados, assim 
como seu eleitorado vem comprando essa ideia e relativizando e 
praticando violência no tempo presente, seja essa física, simboliza 
ou virtual.

Teria Jair Bolsonaro feito a sociedade brasileira se tornar 
como ele? Acredito que não. Na verdade, seu modo e forma de 
se portar apenas despertou os sentimentos mais íntimos desses 
indivíduos. A aversão ao diferente, o preconceito, o elitismo, a 
misoginia, o racismo e a intolerância. 
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Narrativas do Conde Afonso Celso Sobre 
D. Pedro II (1893-1925)

Viviane Ferreira Conti1

Pouco mais de um ano após a concessão da abolição, o Império, 
desprovido de qualquer base social de apoio, sucumbia frente a 
um golpe militar sem suporte popular ou de grandes articulações 
políticas. [...] mesmo sem desencadear energias profundas como as 
grandes revoluções - ou, talvez, por isso mesmo -, a implantação 
do novo regime deu início a uma década de conspirações, 
quarteladas, guerra civil e levante social só comparáveis aos anos 
que se seguiram à independência e a consolidação da monarquia 
(SALLES, 2013, p. 132-133).

Em 15 de novembro de 1889, o Império brasileiro chegou ao 
fim após um golpe de militares. Se o povo assistiu àquilo bestializado 
(CARVALHO, 1990), alguns membros da elite imperial viram 
desolados cair diante de sua fronte o imperador D. Pedro II. 
Banido o monarca, era necessário também exilar componentes de 
seu governo. Assim, o Visconde de Ouro Preto, Primeiro-Ministro 
naquela data, partiu para a Europa junto do monarca e sua família. 
Com eles, o filho do Visconde, conhecido no Parlamento como 
Afonso Celso Júnior, declarado antes como signatário do Manifesto 
de 1870, ou seja, republicano, se juntou ao pai e aos demais exilados.

Se o jovem republicano conservador (AGUIAR, 2017) antes se 
opunha à figura do Imperador, no exílio aproximou-se do monarca 
deposto e se ressentiu da República proclamada. Se, num passado 
recente, anunciava a iminência da República com inflamados 
discursos no Parlamento, depois não acreditava no que o regime 

1 Mestranda no Programa de Pós-Graduação em História da UNESP/Franca, bolsista 
da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e orientada 
pela Prof.ª Dr.ª Karina Anhezini.
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havia resultado. Em seu “autoexílio”2 desfrutou do convívio com 
Pedro II por quase dois anos, retornando ao Brasil em 1891. A 
partir de então, iniciou um empreendimento de espalhar a ideia 
de uma restauração monárquica, principalmente após ver os saldos 
negativos dos governos de Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. 
Desse modo, o presente texto apresenta algumas das narrativas 
produzidas por Afonso Celso de Assis Figueiredo Júnior (1860-
1938) sobre D. Pedro II. Para isso, foram selecionados três livros: 
O Imperador no Exílio (1893), Guerrilhas (1895) e Porque me ufano de 
meu país (1901); e três artigos publicados na Revista do Instituto 
Histórico e Geográfico Brasileiro em 1925 (centenário de Pedro 
II): D. Pedro II e os Lusíadas: dádiva régia, traço significativo; Isabel, a 
redentora e Glória ao magnânimo.

O exílio, a propaganda pela restauração monárquica e o 
futuro do Brasil

Os três livros tratados nessa seção foram publicados no 
espaço de tempo de menos de uma década. Do retorno do exílio em 
1891 até a publicação de Porque me ufano de meu país, Afonso Celso 
tomava consciência ainda do novo contexto político brasileiro 
e, a cada passo desse caminho, sua rejeição à República crescia 
gradativamente. O autor explicita seu ponto de vista na introdução 
da obra Guerrilhas:

De artigos avulsos, publicados no Commercio de S. Paulo, 
compõe-se o presente opúsculo. [...] Traçados por adversário 
declarado da ordem de cousas instituida pela sedição militar de 
15 de novembro de 1889, são como pequenas e indisciplinadas 
escaramuças que intentam picar os flancos do inimigo, conscias de 
lhe não pôderem causar damno apreciavel. Quadra-lhes, por isso, 
o nome de Guerrilhas (CELSO, 1895, p. 7-8).3

A obra, publicada originalmente em 1895 é, como nos 
indica Afonso Celso, um compilado de seus artigos publicados no 
Commercio de São Paulo. O jornal, de propriedade de Cezar Ribeiro, 

2 Afonso Celso não foi exilado, somente acompanhou o pai, já que suas convicções 
políticas iam contra o governo monárquico, no momento da derrubada do Império. As 
motivações para esse “autoexílio” serão melhor exploradas adiante no texto. 

3 Serão mantidas ao longo do artigo a grafia original das citações.
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esteve em atividade de janeiro de 1893 até dezembro de 19094 e 
tinha como subtítulo “folha imparcial”, tarefa difícil, levando em 
consideração o contexto de lutas políticas em torno do golpe militar 
que deu origem à República e a presença de intelectuais nos dois 
campos opostos. Conforme nos aponta Valdei Araújo (2015, p. 372):

A diversidade dos pontos de vista devido à velocidade crescente 
das transformações que tornavam a história do presente um campo 
de batalhas, as incertezas quanto à capacidade do escritor em 
manter a imparcialidade, e os leitores ou público como tribunal 
decisivo. Seja no presente ou na posteridade, o leitor é peça central 
no juízo das diferentes versões da história que agora parecem ser 
inevitáveis.

A rigor, essa suposta pluralidade se destaca quando observamos 
que a seção Opiniões do Commercio de São Paulo, que contou com a 
participação de Afonso Celso a partir de 1895, também publicou 
artigos de outros nomes cujo posicionamento político divergia dos 
dele. Na edição de 25 de novembro de 1894, o jornal havia anunciado 
essa nova seção:

Para tornar a nossa folha uma tribuna franca de onde se podem 
sustentar todas as opiniões e exprimir todos os pensamentos, com 
grande vantagem para o público, tivemos a idéa de pedir a alguns 
dos homens salientes da política e da litteratura a sua colaboração 
sob forma de um artigo semanal. Folgamos em declarar que 
fomos bem succedidos, e que a nossa idéa teve o mais lisonjeiro 
acolhimento por parte daquelles aos quaes nos dirigimos até aqui. 
Vamos, pois, inaugurar, sob o título genérico de Opiniões , uma 
nova phase do jornalismo paulista que, esperamos, será lida com 
o máximo interesse (COMMERCIO DE S. PAULO, 1894, n. 514, 
p. 1).

São citados como colaboradores Serzedello Corrêa, Alcindo 
Guanabara, Herculano de Freitas e Afonso Celso Jr. Os três primeiros 
tiveram cargos políticos e administrativos durante a República, um 
forte indício que nos permite supor que, provavelmente, não eram 
opositores ao regime. Nesse ensejo, “ao defenderem suas posições 
políticas, muitas vezes de modo pragmático e contraditório, 

4 Segundo o Repositório da UNESP, o jornal esteve em atividade até 1907, porém, 
na Hemeroteca da Biblioteca Nacional encontram-se digitalizadas as edições até 31 de 
dezembro de 1909. Disponível em: https://bibdig.biblioteca.unesp.br/handle/10/1417; 
http://memoria.bn.br/DocReader/227900/0 . Acesso em: 24/01/2021.

https://bibdig.biblioteca.unesp.br/handle/10/1417
http://memoria.bn.br/DocReader/227900/0
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esses homens de letras revelavam também suas concepções de 
vida intelectual, de autoria e da relação com o tipo de Estado em 
construção” (ARAUJO, 2015, p. 385). Assim dizendo, sendo Afonso 
Celso Jr. monarquista, a qualificação de “folha imparcial” seria 
pouco contestada, devido à presença de republicanos e ao menos 
um monarquista opinando abertamente no jornal.

Em tais textos, compilados em Guerrilhas, Celso exprime sua 
mais radical militância pela restauração monárquica. Um olhar mais 
atento ao livro permite inferir que, por não estarem datados, não é 
possível identificar se a compilação segue uma ordem cronológica 
ou algum outro padrão. No entanto, os assuntos tratados abarcam os 
seguintes eixos temáticos: D. Pedro II e a monarquia, a proclamação 
da República, os governos militares, o governo de Prudente de 
Morais, economia e opiniões pessoais de Afonso Celso sobre 
política, personalidades, religião e literatura. Poucos capítulos são 
dedicados ao primeiro tema listado, mas é importante frisar que 
a referência ao passado imperial é feita constantemente ao tratar 
sobre os aspectos negativos do governo republicano. A todo o 
momento, suas críticas ao regime são pautadas em comparações ao 
Império e a Pedro II, apresentando, por exemplo, dados acerca da 
economia do país nos dois momentos (embora sem citar de onde 
esses dados foram extraídos). É a partir desse jogo de comparação 
entre os regimes e seus governantes que Afonso Celso apresenta 
suas percepções de temporalidades. O presente não era aquele que 
correspondia às suas expectativas, que agora se voltavam para o 
restabelecimento do passado. 

O primeiro ponto trazido por Afonso Celso é a transladação 
dos despojos mortais do Imperador Pedro II e da Imperatriz Teresa 
Cristina de volta ao Brasil, no artigo intitulado Reivindicação 
necessária. Apelando para o sentimento do leitor, Celso conta sobre 
conversas que tivera com Pedro II no exílio e como era grande a 
vontade do Imperador ser enterrado em solo brasileiro. Como forma 
de esconder suas intenções, afirma “não vai neste appello o menor 
intuito ou manejo político” (CELSO, 1895, p. 18), mas continua 
a utilizar desse apelo sentimental à figura do ex-governante em 
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vários artigos presentes nesse livro e em outras publicações, como 
no supracitado O Imperador no Exílio, livro que apresenta a relação 
de Afonso Celso com Pedro II de 15 de novembro de 1889 até 
meados de junho de 1891 (quando o primeiro retorna ao Brasil) e 
que contém algumas pretensões biográficas. Esse subterfúgio tão 
característico da escrita de Afonso Celso ganha profundidade ao se 
levar em consideração que:

sob a chave de uma retórica da nacionalidade, as biografias 
dos brasileiros ilustres se fundavam na correlação entre as suas 
trajetórias singulares e o tempo histórico da nação, mediante o 
elogio das suas virtudes morais como modelo para o presente e a 
fixação da memória das suas ações exemplares para a posteridade 
(OLIVEIRA, 2015, p. 280).

Assim, apresentar de forma biográfica a figura ilustre de Pedro 
II no exílio tinha importantes implicações políticas, principalmente 
as relacionadas às vivências do Segundo Reinado e à desastrosa 
experiência contemporânea da República recente sob uma ditadura 
militar. Ainda segundo Oliveira (2015, p. 285):

muitos letrados brasileiros oitocentistas não dispensaram a 
prática concomitante da biografia e da escrita histórica, tendo por 
horizonte a tessitura dos elos possíveis entre o presente, o passado 
e o futuro.

Afonso Celso, aproveitando-se de tais implicações, utiliza 
desse artifício biográfico para comover seus leitores a partir de suas 
percepções das temporalidades implicitamente envolvidas. Parte da 
defesa do passado imperial consiste nas críticas ferrenhas ao regime 
republicano, que é declaradamente o intento do livro. 

Por se opor ao golpe perpetrado pelos militares e, 
consequentemente, ao governo de Deodoro da Fonseca, Afonso 
Celso, em exílio até 1891, pouco viveu no país neste período. Portanto, 
suas críticas à República, além da forma como se deu a proclamação, 
se dirigem principalmente ao marechal Floriano Peixoto e as 
tiranias praticadas por ele. Vários dos artigos que publicou no 
Commercio de São Paulo cobram do marechal o reconhecimento e 
mínimas reparações sobre os assassinatos decorrentes dos conflitos 
instaurados em seu governo. Além disso, por serem datados de 
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1895, os artigos não só criticam a posição de Floriano Peixoto, como 
cobram do presidente civil em exercício, Prudente de Morais, ações 
que consertem as catástrofes da “sanha florianista”.

Para reforçar seus argumentos contra a República, apresenta 
dados sobre a Economia do país, denominando a situação de “a 
bancarrota” e “o abismo financeiro”. Sem a pretensão de analisar tais 
dados aqui, apenas destaco a falta de referências diretas ou indiretas 
da origem desses números. Adiante, Afonso Celso pincela um 
futuro em que a situação financeira do país só pioraria, num esforço 
de projeção das possíveis futuras dívidas: juros de empréstimos, 
indenizações a bancos e empresas, repasse de impostos para os 
estados de São Paulo e Minas Gerais, e uma de outra natureza:

A divida, que chamaremos sagrada, da compensação a que 
hão jus as viuvas e filhos dos que foram trucidados, sem 
fórma nem figura de processo, por ordem do governo ou seus 
representantes, em Pernambuco, Santa Catharina e Paraná 
(CELSO, 1895, p. 105).

Além desse breve balanço sobre as finanças, arrisca ainda 
alguns palpites sobre saídas para as dívidas. Se coloca contra a 
criação de novos impostos, e com a falta de outros recursos, afirma 
que a única saída possível é economizar, listando ainda algumas 
formas de fazê-lo. A análise do autor sumariamente descrita acima é 
bastante simplista, uma vez que, em suas posições sobre as Finanças 
do país, não utiliza teorias econômicas como justificativa.

Ainda que tenha atuado como professor universitário na 
cátedra de Economia Política na Faculdade Livre de Ciências 
Jurídicas e Sociais5, a sua formação era em Direito e seu exercício 
se concentrava nas funções de poeta e historiador. Assim, parece 
justo inferir que o autor destas análises, ainda que não fosse um 
especialista, possivelmente tinha (ou deveria ter) um entendimento 
acima da média acerca dos assuntos financeiros, mas não os 

5  Foi diretor da Faculdade Livre de Ciências Jurídicas e Sociais e defendeu a reforma 
universitária que propunha a fusão desta com a Faculdade Livre de Direito do Rio de 
Janeiro – ambas criadas em 1891 –, instituída em Faculdade de Direito da Universidade do 
Rio de Janeiro (1920) e depois em Faculdade Nacional de Direito (1937).
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apresentou na análise dos dados acerca da economia do Brasil 
republicano.

Acerca das opiniões pessoais de Afonso Celso, desde o 
início é explicitado seu intento de realizar uma crítica ao regi-
me republicano e como essa variação em seu posicionamento 
político se deu a partir dos eventos de 15 de novembro de 1889, 
mas são nos últimos capítulos que o autor aborda clara e dire-
tamente essa questão. Ainda que a origem do mote - “republi-
cano no Império, monarquista na República” - a ele atribuído 
não tenha sido rastreada, o próprio assim se declarava aberta-
mente:

Fui republicano durante a monarchia e comecei a ser 
monarchista ao inaugurar-se a Republica. Succedeu a outros o 
inverso. Quando essesentraram a adherir, eu desadheri. Data de 19 
de novembro de 1889 a declaração que fiz, nas folhas do Rio, de 
opposição radical ao novo regimen.

Passou despercebida, no meio das geraes acclamações, em razão 
da insignificancia do signatario. Mas desvaneço-me de que foi o 
primeiro protesto contra a sedição militar victoriosa.

Desde então, mantive-me fiel a essa attitude, que cada vez mais 
se me afigura patriotica e hombridosa (CELSO, 1895, p. 287-288).

Essa “oposição radical ao novo regime” e a declaração de sua 
virada de posicionamento demonstram a desilusão de Afonso Celso 
com o regime imposto, nada similar ao que havia idealizado. A sua 
experiência com o período imperial retorna como expectativa. No 
horizonte, há dois caminhos: a tragédia da República e a esperança 
de uma restauração monárquica. Aqui, Reinhart Koselleck nos 
auxilia a entender a mobilização que experiência e expectativa 
possibilitam:

Experiência e expectativa são duas categorias adequadas para 
nos ocuparmos com o tempo histórico, pois elas entrelaçam passado 
e futuro. São adequadas também para se tentar descobrir o tempo 
histórico, pois, enriquecidas em seu conteúdo, elas dirigem as ações 
concretas no movimento social e político (KOSELLECK, 2006, p. 
308).
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Desse modo, as expectativas de Afonso Celso (a queda 
da República e a volta da monarquia) se tornaram sua principal 
motivação. Mobilizado por tal objetivo, aproveitou seu papel em 
vários espaços atuando na divulgação de propaganda da causa 
imperial e se aliando a organizações com ideais em comum6. Ainda 
que conservando-se monarquista até o fim de seus dias, o futuro 
almejado baseado no passado que tanto o instigara nunca veio, isso 
porque,

Passado e futuro jamais chegam a coincidir, assim como uma 
expectativa jamais pode ser deduzida totalmente da experiência. 
Uma experiência, uma vez feita, está completa na medida em 
que suas causas são passadas, ao passo que a experiência futura, 
antecipada como expectativa, se decompõe em uma infinidade de 
momentos temporais (KOSELLECK, 2006, p. 310).

Mas, se o passado criou abrigo nas aspirações de Afonso 
Celso, alternativas para o futuro também ocuparam-no. Em um 
tom demasiadamente mais contido do que em Guerrilhas, em Porque 
me ufano de meu país, ele expressa suas expectativas e preocupações 
em relação ao futuro do Brasil. No capítulo Perigos que ameaçam o 
Brasil escreveu: 

nenhum problema insoluvel, nenhum perigo inevitavel ameaça 
o desenvolvimento do Brazil. [...] Apenas duas apprehensões 
assaltam o espirito de quem medita  sobre os seus destinos, si 
continuar a ter maus governos e instituições incompativeis com 
a sua indole. São essas apprehensões: - separação do territorio em 
varios Estados; intervenção nos seus negocios de alguma potencia 
estrangeira (CELSO, 1901, p. 193).

É importante relembrar que Guerrilhas é escrito durante a 
presidência de Prudente de Morais, já Porque me ufano de meu país é 
publicado no governo de Campos Salles, ou seja, a República ainda 
era jovem, mas se encontrava mais estável. Dessa forma, há poucas 
menções ao governo republicano no segundo livro, mas ainda 
são encontradas farpas como a da citação acima (“continuar a ter 

6 Um exemplo de filiação é a Ação Imperial Patrianovista Brasileira. Idealizada por 
Arlindo Veiga dos Santos, teve como objetivo instaurar uma nova monarquia no Brasil. Os 
componentes ideológicos desse grupo eram definidos basicamente por três características: 
eram monarquistas, católicos e conservadores. Cf. Malatian (1990).
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maus governos”). Sobre o perigo da desintegração do território, já 
se manifestava contra o Federalismo, acreditava que a autonomia 
às regiões destruiria a nação em muitos aspectos e já reclamava 
no Commercio de São Paulo: “o cidadão brasileiro desappareceu no 
cidadão paulista e no cidadão bahiano” (CELSO, 1895, p. 126). Além 
disso, também devemos conjecturar como o regime republicano dos 
vizinhos sul-americanos exercia na mentalidade monarquista um 
exemplo de experiência desastrosa no que se refere à desagregação 
de uma nação. Em outras palavras, “a experiência republicana 
era associada ao barbarismo caudilhesco e à dispersão territorial 
das demais nações latino-americanas. A monarquia fora capaz de 
não apenas assegurar a unidade territorial, mas exercer um papel 
hegemônico no subcontinente” (SALLES, 2013, p. 83). Sobre os 
perigos, continua:

Quanto a primeira, não ha por ora sympthomas alarmantes. A 
tendencia da evolução humana é para as grandes agglomerações. 
[...] Quanto á intervenção estrangeira, não estamos livres, - é 
exacto, - de soffrer as consequencias do desarrazoado movimento 
do expansão que levou a França a Madagascar, os Estados 
Unidos ás Philippinas, e vai retalhando o Imperio Chinez. [...] 
Não dispomos nem poderiamos dispor de meios materiaes 
capazes de rechassarem as nações militarisadas e conquistadoras. 
[...] Adquiramos a força moral que sustenta a pequena Suissa 
independente e altiva no meio de avassaladores vizinhos. [...] 
Podemos resistir, além disso. Quem já expulsou os francezes do 
Rio de Janeiro e do Maranhão, quem combateu trinta annos e 
afinal venceu os hollandezes, lutará vantajosamente, si quizer, 
contra qualquer invasor (CELSO, 1901, p. 194-195).

O nacionalismo de Afonso Celso é tão exacerbado ao ponto 
de superestimar a capacidade do Brasil em se defender, mesmo 
declarando sua insuficiência bélica, e supõe a possibilidade de 
resistência com base em experiências de outros tempos. Citando 
Ernest Renan (1823-1892), ressalta a necessidade de um conjunto de 
tradições que reforce a união e a identidade nacional: “Superior ás 
coacções da força - diz Renan, - o que une e constitue as nações é o 
sentimento do passado, a posse em commum de um rico legado de 
tradições, o desejo de viver juntos e a incessante vontade de manter 
e continuar a fazer valer indivisa a herança recebida. Depende 
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simplesmente dos brazileiros unir e constituir assim o Brazil” 
(CELSO, 1901, p. 195).

O horizonte de expectativas que expõe sobre a nação não 
apresenta respaldo nem na experiência, nem em dados, somente 
uma esperança e uma sede de exaltar sua pátria. Em várias passagens 
do livro tenta diminuir países da Europa para elevar a situação 
brasileira, e acredita que, sem muitos esforços, provincializaria7 o 
Velho Continente:

Somos ainda uma aurora. Chegaremos necessariamente ao brilho 
e ao calor do meio dia. Ao terminar o século XIX, já constituiamos 
a 2ª potencia do Novo Mundo, a 1ª da America do Sul, a 1ª em 
extensão e a 3ª em população da raça latina. Seremos a 2ª ou a 1ª do 
orbe, quando a hegemonia se deslocar da Europa para a America, 
o que fatalmente succederá (CELSO, 1901, p. 198).

Ainda que tenha se mostrado extremamente esperançoso, não 
apresentou as condições possíveis de ascensão do Brasil no cenário 
mundial. Essa expectativa não se baseia em experiências, e isso é 
perigoso, como adverte Koselleck:

Quem acredita poder deduzir suas expectativas apenas 
da experiência, está errado. Quando as coisas acontecem 
diferentemente do que se espera, recebe-se uma lição. Mas quem 
não baseia suas expectativas na experiência também se equivoca. 
Poderia ter se informado melhor (KOSELLECK, 2006, p. 312).

Nesse sentido, ainda viveu quase quatro décadas sem ver suas 
expectativas tornarem-se realidade. A restauração monárquica no 
Brasil ficou somente no horizonte, desaparecendo cada vez mais ao 
longo da Primeira República e, principalmente, na Era Vargas.

Boa parte de sua produção historiográfica foi voltada à 
memória do Imperador Pedro II. Porém, com sua morte em 1891, 
seria impossível que a restauração monárquica no Brasil fosse feita 
com ele de volta ao trono. Sobre isso, aponta: “Mas restaurar a 

7 Pego de empréstimo o termo da hipótese do historiador indiano Dipesh Chakrabarty 
de “provincializar a Europa” (Cf. BENTIVOGLIO; CUNHA, 2019; CHAKRABARTY, 
2008), mas com [grandes] ressalvas. Longe de um projeto de estudos decoloniais, o 
otimismo de Afonso Celso chega a colocar o Brasil como uma nação superior a qualquer 
outra, inclusive às europeias. Não atesta essa possibilidade em outros países da América 
Latina ou do continente asiático, por exemplo, se trata somente de uma demonstração 
exacerbada (e sem bases sólidas) de esperança no futuro nacional.
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quem?! - inquirir-se-á. Restaurar a monarchia; a questão de pessoa 
figura depois” (CELSO, 1895, p. 340). É quase absurda a ideia de 
querer instaurar um regime sem antes haver um projeto, ainda mais 
sem alguém que o represente - vide a desastrosa experiência da 
“república que não foi” (CARVALHO, 1990). Chega a cogitar que 
a restauração fosse feita em prol de Isabel, mas relembra também 
sua impopularidade por ter assinado a Lei Áurea, que segundo ele 
é “obra sufficiente para preencher uma missão e immortalisar um 
reinado” (CELSO, 1895, p. 341). Sem respostas concretas, deixa a 
questão em aberto.

Nos últimos artigos de Guerrilhas, sua militância tomou 
fôlego ao propôr a organização dos monarquistas em torno de um 
partido e afirmar que acha não somente possível, mas infalível a 
restauração, apresentando as seguintes razões:

1º A maioria dos brazileiros tornar-se-á, se já não se tornou, 
monarchista. [...]

2º Todos os paizes monarchicos que se convertem em republica 
volvem, após um período mais ou menos longo, á monarchia. [...]

3º O Brazil já ensaiou o systema republicano, nas mais propicias 
condições, e viu-se obrigado a repudial-o. [...]

4º A forma republicana, se aturar, produzirá inevitavelmente 
a bancarrota, o desapparecimento da unidade nacional e a 
constante violação da soberania territorial pelas potencias mais 
fortes (CELSO, 1895, p. 331-343).

A primeira afirmação é apresentada com base na opinião 
de outros homens de letras em jornais do período. Mesmo sendo 
confirmada, representava mais uma vontade, um desejo, do que 
uma realidade, que “a maioria” estivesse nesse processo.

 No artigo anterior, intitulado Depois de 15 de novembro, em que 
fala sobre as razões de sua virada de posicionamento, Afonso Celso 
já criticava a República enquanto forma de governo, ou seja, como 
ideia antes mesmo de realizada. No segundo motivo listado acima, 
usa da experiência de países como Inglaterra, França e Espanha 
para aprofundar sua negação sobre o republicanismo. Para trazer 
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a discussão para a história do Brasil, relembra o que foi o período 
regencial (1831-1840) para alegar um fracasso de uma “experiência 
republicana”. Já a última razão, os perigos que o novo regime traria 
para o país, são os mesmos que futuramente apareceriam em Porque 
me ufano de meu país.

Por ter sido um republicano conservador durante o Império, 
fica evidente que o modo como a República foi instaurada e como 
se desenvolveu nos primeiros governos não era de acordo com as 
idealizações que o jovem Afonso Celso havia feito. A República 
era o seu horizonte de expectativas, sua formação em Direito e sua 
atuação no Senado sendo tão jovem, incutiram nele a vontade de ver 
transformações, ainda que lentas e constitucionalmente construídas. 
Com a brusca ruptura do golpe militar em 1889, seu horizonte 
foi fechado, e suas esperanças residiam somente no conforto do 
passado imperial. Sem um projeto devidamente construído de 
restauração do regime monárquico, restou exaltar aquilo que, 
segundo sua percepção, foi construído pelo Império: o Brasil. 
Buscou nas belezas naturais, na abundância, na composição do povo 
e no passado glorioso sua esperança de ver o país um dia como uma 
grande potência, ainda que os governos lhe desagradassem. Para ele, 
“desanimar no Brazil equivale a uma injustiça, a uma ingratidão; 
é um crime. Cumpre que a esperança se torne entre nós, não uma 
virtude, mas estricta obrigação civica” (CELSO, 1901, p. 198).

O horizonte de expectativas de Afonso Celso se encontra 
mais numa restauração do passado, ou seja, de seu espaço de 
experiência, do que de um futuro em progresso. Desse modo, parece 
mais correto dizer de seu “horizonte de esperanças”, já que muitas 
de suas ideias de futuro não tinham bases sólidas no contexto em 
que estavam sendo por ele difundidas, podem ser caracterizadas 
mais como desejos do que expectativas de fato.

Afonso Celso e o centenário de Pedro II: homenagens ao 
Imperador e à Isabel, “a redentora”

Em 1925, centenário de Pedro II, Afonso Celso, então 
presidente do IHGB, contribuiu para o número comemorativo da 
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Revista do IHGB com 3 textos: D. Pedro II e os Lusíadas; Glória ao 
magnânimo; Isabel, a redentora. Os dois primeiros foram publicados 
previamente no Jornal do Brasil e, só depois, anexados à Revista. 
D. Pedro II e os Lusíadas no tomo 97 e Glória ao Magnânimo no tomo 
98 – esse sim sendo a edição comemorativa da Revista sobre o 
centenário. Já o texto Isabel, a redentora, foi escrito especificamente 
para esse volume comemorativo, e se configurou no único texto 
que tem a filha, e não o Imperador, como foco central. Todos 
esses textos têm algo já comum nas obras de Afonso Celso: a 
exaltação da família imperial. No que se refere a D. Pedro II, 
o foco é sempre relacionado a dois aspectos: o suposto êxito 
do governo do imperador no Segundo Reinado e as injustiças 
sofridas por ele com a queda da monarquia e sua expulsão de 
terras brasileiras. Destaquei na seção anterior o balanço feito por 
Afonso Celso das finanças no período republicano, por exemplo, 
porque essa narrativa contribui para a imagem da monarquia, 
já que constantemente compara os saldos da economia dos dois 
regimes, colocando sempre o segundo como melhor que o primeiro 
nesse aspecto. Além disso, aponta hipotéticos êxitos em relação 
aos conflitos internos e externos, à manutenção da unidade do 
território (principalmente em comparação ao Federalismo 
da Constituição de 1891) e à popularidade e a boa conduta do 
Imperador.

Sobre a princesa Isabel, Afonso Celso expressa profunda 
admiração:

D. Isabel, Condessa D’Eu, é sem exagero uma das mulheres – senão 
a mais eminente que o Brasil e a América ainda produziram, 
uma das mais formosas e puras individualidades da história 
contemporânea (CELSO, 1925, p. 212).

Seus períodos regenciais são trazidos à tona também para 
justificar sua boa governança, principalmente na atuação dela no 
processo da abolição, com a promulgação da Lei do Ventre Livre e 
da Lei Áurea, por exemplo. Afonso Celso afirma que a experiência 
de Isabel no governo foi extremamente positiva:
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Os seus três períodos regenciaes assignalaram-se por 
actos importantíssimos, reveladores de verdadeiro talento 
administrativo, caracterizado por espirito de iniciativa, confiança 
no paiz, patriotismo fora do vulgar (CELSO, 1925, p. 213). 

Como intitula mesmo o texto, o título de “A redentora” foi 
dado à princesa por suas contribuições no processo de abolição da 
escravização, principalmente por dois atos: a promulgação das Leis 
do Ventre Livre (Lei Rio Branco) em 28 de setembro de 1871 e a 
assinatura da Lei Áurea em 13 de maio de 1888. Nesse sentido, Afonso 
Celso até assume que o processo teve participação de ministros, mas 
oculta completamente a participação popular, creditando à Isabel 
a responsabilidade quase integral pela libertação dos escravizados:  
“Outra injustiça é negar-se-lhe interferência directa e eficaz na 
abolição do captiveiro. O nome dela se acha indissoluvelmente 
ligado aos dois golpes decisivos sobre o nefando instituto” (CELSO, 
1925, p. 215), além de caracterizar a ação destes opositores como 
“ignorância, injustiça, ingratidão!”.A construção desse tópico é 
baseada em demonstrar que todos os esforços de Isabel para a abolição 
foram decisivos e de livre e espontânea vontade – contrariando as 
opiniões de pessoas próximas que a alertavam de que essas ações a 
fariam perder o trono. Para demonstrar essa adesão da Princesa e de 
sua família ao abolicionismo, Celso afirma que

Conheciam-se, de longa data, antes que o partido abolicionista 
houvesse ganho força e prestígio, as tendências emancipadoras 
da princeza e sua piedosa família. [...] O benemérito e tão mal 
julgado esposo da princeza, o Conde D’Eu, promovera a abolição 
no Paraguay, quando ali  insignemente comandou o exercito 
brasileiro. Os jovens príncipes, filhos do casal, redigiam e por si 
sós imprimiam em Petropolis uma pequena folha abolicionista, o 
que se lhes incriminou como um escândalo (CELSO, 1925, p. 216).

Mesclando a vida pública e a vida privada, além da governança, 
elenca ainda as virtudes domésticas (em categorias como boa filha, 
boa esposa, boa mãe) e cristãs de Isabel: 

Increparam á princeza a sua religiosidade. Com effeito, era 
catholica praticante, de uma fé inabalável, - essa que o senhor 
dispensa apenas a seus eleitos. Mostrava possuir as virtudes 
christãs: benevolência, caridade, fervoroso zelo. [...] Muito sofreu 
em consequência de franca manifestação dos seus princípios 
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christãos. Os inimigos do throno desvirtuavam essa manifestação, 
assacando a d. Isabel a pecha de beata, fanática, intolerante. O 
terceiro reinado será o predomínio do clericalismo: - não cessavam 
de assoalhar os adversários do regimen monárquico. [...] Todavia, 
nenhuma acto positivo de intolerância8 ou sectarismo se lhe pode 
seguir  (CELSO, 1925, p. 213-214).

Afonso Celso não chegou a considerar explicitamente Isabel 
para dar continuidade à monarquia no Brasil, mas sua escolha por 
escrever sobre [e exaltar] a filha numa publicação em comemoração 
ao pai representa uma intenção de, tardiamente, apresentá-la como 
uma boa opção para o Terceiro Reinado. O Conde assim definiu a 
figura de Isabel:

Assim, aos exímios predicados políticos, ligeiramente apontados, 
reunia a digna filha do Magnanimo, todas as qualidades da esposa 
e da mãi brasileira, o que por si só bastava para fazer credora do 
nosso respeito e admiração (CELSO, 1925, p. 214).

Para uma mulher assumir a governança do país seria necessário, 
segundo essa construção, mais que somente boas decisões e ações, 
mas também bons predicados que constituíam o ideal feminino: 
filha, esposa, mãe e católica.

Considerações Finais
Ainda que em Guerrilhas, Afonso Celso faça uma propaganda 

pela restauração monárquica, àquela altura já fazia quase 4 anos 
desde a morte de Pedro II e o banimento da família imperial não 
havia sido revogado ainda. Suas críticas à República certamente 
fazem parte de um espaço de experiência que não correspondeu 
ao horizonte de expectativas do jovem Afonso Celso republicano, 
sendo por si só a decepção uma justificativa para tais críticas. 
Porém, com a rememoração do Imperador no Exílio, torna-se ainda 
mais forte essa aversão ao regime republicano, que depôs e baniu 
aquele que, segundo Afonso Celso, nunca fez ao Brasil nada que 

8 Dá como exemplo de tolerância de Isabel as anistias concedidas a membros do 
clero envolvidos em conflitos com o governo e também a tolerância à maçonaria, já que 
o primeiro-ministro, o Visconde de Rio Branco, era grão-mestre dessa instituição. Ainda 
que a maçonaria não se configure com uma religião, é importante lembrar o conflito entre 
católicos e maçons desde o início do Império.
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não fossem boas obras. Os 3 livros apresentados foram escritos 
ainda nos primeiros anos da República, enquanto ainda dava os 
seus primeiros passos. Já os textos comemorativos do centenário 
de Pedro II, em 1925, foram produzidos em uma República mais 
sólida (mesmo que ainda não tão de acordo com o esperado) e por 
um Afonso Celso mais maduro, agora presidente do IHGB, mas que 
continha certamente projetos políticos envoltos nessa rememoração 
comemorativa de Pedro II.

A militância pela restauração e a construção de certa forma 
heroica do Imperador foi feita por homens de letras, como Afonso 
Celso, mas foi continuada ainda pelo resto do século XX. Segundo 
Salles (2013, p. 12):

A nostalgia do Império teve nome e endereço, foi obra de 
historiadores, políticos, intelectuais que, até pelo menos 1930, 
utilizaram uma certa valorização nostálgica do Império como 
uma espécie de reserva moral que, direta ou indiretamente, 
acabava por reforçar a ordem republicana excludente. A 
produção dessa nostalgia foi além dos primeiros tempos da 
República. Ela se estendeu pelo menos até a década de 1920 e 
ainda repercutia fortemente nos anos de 1950. Ainda em 1990, 
a nostalgia, também requentada e trabalhada por questões 
políticas da ordem do dia, estava presente. 

Essa nostalgia retornou a partir dos anos 1990, através do 
plebiscito de 21 de abril de 1993 que definiria, com a redemocratização 
do país, qual seria a forma e o sistema de governo do Brasil. Ainda 
que a república presidencialista tenha sido escolhida pela maioria, 
o fato de inserir o regime monárquico como opção depois de 100 
anos de sua derrubada e ter sido o voto de uma parcela da sociedade 
brasileira foi surpreendente. Por isso,

Interessa-nos a razão pela qual “... a imagem de nosso país que vive 
como projeção e aspiração na consciência coletiva dos brasileiros 
não pôde, até hoje, desligar-se muito do Brasil imperial…”. Em 
grande parte é o próprio alcance limitado do que poderíamos 
chamar a obra republicana o grande responsável pela sobrevivência 
do espectro monárquico entre nós. Com efeito, a República, pelo 
menos até 1930, mostrou-se incapaz de elevar o país a patamares de 
progresso material, social e político que ela mesma havia acenado 
como seus compromissos (SALLES, 2013, p. 23).
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A decepção com a política não é uma novidade da República 
no Brasil, mas muitos grupos tentam, continuamente, associar ao 
regime republicano más condutas como corrupção, negligência, 
má gestão e tantas outras coisas. Se nos anos 1990 uma bancada 
monarquista já investia em seus projetos políticos através de um 
plebiscito, esse cenário pode vir a piorar num futuro próximo. Daqui 
a dois anos, comemorar-se-á o bicentenário da independência, e 
daqui a cinco, o de Pedro II. Com o aumento do acesso às redes 
sociais, muitos grupos encontraram espaços para se expressar e se 
reunir em torno de uma causa. Exemplo disso são as páginas no 
Facebook sobre a família imperial, clamando por uma restauração 
monárquica, que vem crescendo desde 2018. Acusadas de não 
terem respaldo na literatura historiográfica, muitos dos membros e 
moderadores dessas páginas utilizam como referências historiadores 
do século XIX, como Afonso Celso. Exemplo disso é uma publicação, 
do dia 30 de abril de 2019, da página do Facebook “O Império das 
Américas”, que anunciava uma pasta com livros digitalizados sobre 
Brasil Império. Em um comentário, em 02 de maio de 2019, a página 
escreve: 

Fico muito feliz que em 2 dias foram mais de 1000 downloads. 
Espero que eu tenha contribuído com algo bom na vida de vocês 
já que, o que eu fiz, nenhuma outra pagina fez, seja paginas de 
história ou paginas monarquistas. O bom desses livros por serem 
antigos é que não tem viés ideológicos, onde só apontam o lado 
ruim e excluem as coisas boas, coisa que muitos historiadores 
fazem hoje em dia. Esses autores falam das duas coisas, falam 
do lado ruim que foi a escravidão e não esquecem de apontar 
as coisas boas, o progresso material do império, progresso 
econômico, prestigio internacional, nação respeitada e etc... 
diferente dos livros atuais que só sabem difamar o Império (O 
IMPÉRIO DAS AMÉRICAS, 2019)

Escrevera Afonso Celso, em 1893, à Isabel: “Que novas 
surpresas nos reservará o destino? Cabem mil possibilidades no 
bojo inescrutavel do amanhan. Cheio de incertezas o futuro, 
pondera um philosopho, -, porém, mais cheio ainda de esperança.”9. 
Diferentemente da conclusão do autor, concluo que um futuro 

9 Trecho de uma carta enviada à Isabel por Afonso Celso, presente no prefácio da 
obra O Império das Américas (2019), O Imperador no Exílio.



Anais do XIII Encontro Regional de História - ANPUH-ES

598

que clama a restauração de um passado escravista e baseado em 
uma nostalgia imperial, mau coberto pelo véu da isenção político-
ideológica, pode configurar, hoje, mais um perigo do que uma 
esperança.
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Representações sobre o Brasil:
o exílio de Stefan Zweig

Wander Luiz Demartini Nunes1

O ímpeto de conhecer o mundo deveria estar presente em 
quem passou a vida a representá-lo e a representar muitos de 
seus polêmicos personagens, tais como Maria Antonieta e Joseph 
Fouché2. Tal ideia teria sido incutida em Stefan Zweig por seu amigo 
e futuro ministro da República de Weimar, Walter Rathenau, “que 
o aconselhou a conhecer o mundo antes de escrever sobre ele” 
(DINES, 2009, p. 13).  

Era 1936 quando chegou pela primeira vez ao Brasil. O 
país vivia a fase constitucional da Era Vargas (1930 – 1945). Para 
um escritor judeu, que via a Europa abraçar cada vez mais causas 
nacionalistas e antissemitas, o governo de Getúlio pode ter passado 
por um dos mais brandos em comparação aos tiranos que assolavam 
seu continente. Dois anos mais tarde, Adolf Hitler anexou a Áustria 
ao III Reich. Com o Anschllus, o ditador realizou o antigo sonho dos 
pangermanistas, os quais pretendiam que a Áustria tivesse feito 
parte da Unificação alemã. 

Com todo o contexto visto na Europa, era de se esperar que 
Zweig, ao desembarcar no Brasil, também fosse atingido por uma 

1  Doutorando em História pelo Programa de Pós-Graduação em História Social das 
Relações Políticas da Universidade Federal do Espírito Santo. Bolsista pela Fundação de 
Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo. Professor da rede do estado do Espírito 
Santo.  E-mail: wander.demartini@gmail.com.

2 Os dois nomes citados acima têm em comum não apenas a ligação com a Revolução 
Francesa. Ambos foram biografados por Stefan Zweig que, aliás, foi autor de várias outras 
obras desse tipo, provavelmente por sua formação em História. Escreveu, inclusive, uma 
biografia do mundo em que viveu, onde relatou a sua experiência na Europa da primeira 
metade do século XX, passando pela Primeira Guerra Mundial, pelas décadas de 1920 e 
1930, pela eclosão da Segunda Guerra Mundial e sua peregrinação em busca de um refúgio. 
Ver Zweig (2014). 
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ilusão de harmonia entre a população brasileira, composta por 
vários tons de pele diferentes. Viu na cordialidade e simplicidade 
do povo brasileiro algo que já teria se perdido em seu continente, 
resultado de anos de militarismo e nacionalismos. Os traumas vividos 
durante a Primeira Guerra Mundial, que teriam demolido uma era, 
tão amada por Zweig, onde a cultura europeia teria prosperado, 
juntamente com os novos terrores provocados pelo nazismo, teriam 
levado o escritor a ter uma visão bastante benevolente de Getúlio 
Vargas em seu encontro com o presidente: 

Ontem [25/08], tive o prazer de ser recebido pelo presidente da 
República, dr. Getúlio Vargas e fiquei maravilhado pela maneira 
como me acolheu, sem formalidade de espécie alguma. Foi como se 
eu estivesse visitando, em vez da mais alta autoridade do país, um 
colega da república das letras (ZWEIG apud DINES, 2009, p. 32).

Além do que já foi citado sobre o contexto de onde Zweig 
chegava, é possível também supor que as habilidades políticas de 
Getúlio Vargas, que lhe renderam a adoração popular, podem 
ter surtido efeito sobre o austríaco. Por fim, um conhecimento 
mais aprofundado sobre a realidade política do Brasil poderia 
ter formado em Zweig uma opinião diferente, a qual, se assim 
tivesse ocorrido, dificilmente teria sido externada, como já havia 
ocorrido em outros episódios, quando poucas vezes havia opinado 
sobre política. Tal postura lhe rendeu muita cobrança por parte de 
companheiros que o viam hesitante nas críticas ao nazismo. Dessa 
forma, era ainda menos provável que Stefan Zweig tecesse críticas a 
um país anfitrião. Nem mesmo em suas correspondências parece ter 
criticado algo do Brasil. Do primeiro encontro com o país resultou, 
pouco mais tarde, o ensaio Pequena Viagem ao Brasil.

O Brasil que encantou Stefan Zweig não lhe apresentou 
alguns de seus outros feitos, tais como a existência da Ação 
Integralista Brasileira (AIB), de inspiração fascista, e a extradição 
de Olga Benário, mesmo grávida, que acabaria morrendo anos 
depois em um campo de concentração. No ano seguinte, a farsa do 
Plano Cohen justificou o Golpe do Estado Novo que levou a um 
fechamento ainda maior do regime varguista. Mas esse fator não 
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seria um impedimento para que Zweig tivesse como exílio final o 
Brasil, onde encerrou sua existência com um suicídio em Petrópolis 
no ano de 1942. 

Retornando ao ano de 1936, Zweig apresentou uma conferência 
intitulada a “Unidade Espiritual do Mundo”. Nesse texto vemos 
como países da América, principalmente a latina, eram a esperança 
do escritor para uma pacificação do mundo. Tal pacificação não 
seria no sentido de que tais países segurariam o gládio e obrigariam 
os europeus a encerrarem suas disputas militares, mas sim uma 
pacificação que seria encampada por povos menos contaminados 
com os vícios que afligiam a Europa: 

Uma verdadeira pacificação do mundo no presente momento não 
poderá mais partir da Europa, muito menos da Europa sozinha. 
Um outro idealismo, que não fique olhando para as fronteiras 
dos países como que hipnotizado, um idealismo que não esteja 
contaminado por antigos rancores e lembranças sentimentais – só 
ele pode ajudar a reconstruir a velha torre de Babel, a solidariedade 
da humanidade, e toda a nossa esperança é dirigida a vocês, povos 
jovens e ainda com frescor, que vivem para o futuro, não para o 
passado com suas ideias obsoletas. Vocês, os povos novos, jovens, 
vivem e pensam em dimensões mais amplas. Vocês não estão 
contaminados pelo entorpecente da guerra, não têm os instintos 
do ódio, não têm no sangue o desejo de revanche (ZWEIG, 2009, 
p. 251). 

Os “povos jovens” carregavam também as marcas de todas essas 
chagas citadas por Zweig. Guerras foram travadas no continente, e 
o Brasil foi o protagonista na mais sangrenta de todas: a Guerra do 
Paraguai (1864 – 1870). A formatação das fronteiras destas antigas 
colônias europeias foi extremamente sacudida por tal Guerra. Outro 
ponto problemático, que pareceu resolvido ao austríaco, eram as 
chagas deixadas pela escravidão, que encurralaram o povo negro em 
espécies de guetos nos trópicos. O “povo novo” que habitava o Brasil 
tinha em seus séculos de história um amplo quadro de repressão a 
revoltas de caráter popular. Por fim, certamente não faltou “desejo 
de revanche” para que fosse executado o Golpe de 1930, que acabou 
com a hegemonia dos paulistas e permitiu a ascensão de Getúlio 
Vargas ao poder seis anos antes. O assassinato de um político dentro 
de uma cafeteria em Recife já tingia de sangue a justificava para 
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tal movimento3. Se Zweig estivesse no Brasil em 1930, certamente 
ficaria surpreso com o embate entre os legalistas e a Aliança 
Liberal: “Duas bombas legalistas foram atiradas de um aeroplano 
da aviação militar da Força Pública paulista, destinadas ao Palácio 
da Liberdade, sede do governo mineiro. Nenhuma acertou o alvo” 
(SCHWARCZ, 2018, p. 359). 

Claro que não era de se esperar que Zweig fosse um 
especialista em História do Brasil já em sua primeira passagem 
pelo país, mesmo com sua formação acadêmica passando pelos 
estudos históricos. Mas chama a atenção o fato de que várias 
características ilusórias de que o Brasil era um país pacífico e 
harmônico tenham permeado o imaginário do escritor que não 
estava, obviamente, dentre os mais ingênuos daquele período. 
Muito pelo contrário, Zweig havia presenciado muito do drama 
europeu no que tange às grandes tragédias: Primeira Guerra 
Mundial, nazismo e, poucos anos depois de sua primeira chegada 
ao Brasil, também a Segunda Guerra Mundial. Boa parte de suas 
memórias aparecem em sua Autobiografia: O mundo de ontem. 
É muito provável que aqueles que o criticavam após a escrita de 
Brasil: país do Futuro tenham pensado em tais questões quando 
o acusavam de fazer propaganda para o governo Vargas. Tal 
fato não seria uma exceção, pois, como Kestler demonstrou, 
Paul Frischauer, outro exilado, foi autor de Presidente Vargas: 
Biografia, a convite do DIP:

Frischauer veio para o Brasil em 1940 a convite do famigerado 
DIP (Departamento de Imprensa e Propaganda) da ditadura 
Vargas. Recebeu então a incumbência de escrever uma biografia 
elogiosa de Vargas, que foi a seguir publicada em português, 
francês e espanhol. Nessa biografia, Frischauer justifica os 
traços totalitários da ditadura Vargas, segundo ele necessários 
diante da radicalização política no Brasil, em 1938. Frischauer 
comparou Vargas a Dollfuß4, apresentado como seu amigo. 
No livro, Frischauer tenta provar que Vargas, assim como 
Dollfuß, teve que lutar contra um levante comunista e um 
golpe fascista, sendo que Vargas não sofreu o mesmo destino 

3 João Pessoa, concorreu a vice-presidente na chapa de Getúlio Vargas nas eleições de 
1930, foi assassinado por João Dantas em 26 de julho de 1930. 

4 Engelbert Dollfuß, chanceler austríaco, assassinado por nazistas em 1934. 
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que Dollfuß. Frischauer argumenta no livro que Vargas sempre 
lutou contra os nazistas locais e estrangeiros. É preciso lembrar 
que, justamente a partir de 1942, Vargas tentava vender uma 
nova imagem (KESTLER, 2003, p. 101).

Outros foram seduzidos pela propaganda do regime 
varguista, como o diretor de teatro e escritor, Wolfgang Hoffmann-
Harnisch, também autor de uma biografia sobre Vargas: “Vi esse 
livro na estante da casa de Wolf Harnisch por ocasião da entrevista. 
Provavelmente constrangido, o entrevistado não me permitiu ver 
o livro mais detalhadamente” (KESTLER, 2003, p. 101). Mas o caso 
de Zweig, como será comentado novamente, diferia dos outros pois 
não consta em documentos oficiais alguma oferta de permanência 
no Brasil em troca de uma exaltação do Brasil de Getúlio Vargas. 
Apesar de seu texto em Brasil, país do futuro pintar uma espécie de 
terra prometida, Zweig pesquisou aspectos da História do Brasil e 
misturou o que leu a impressões que teve do país. 

A extensão territorial do Brasil, por exemplo, não passava 
despercebida, vista muitas vezes como alternativa a ser oferecida 
àqueles que se apertavam diante das perseguições na Europa. Para 
Zweig, esse fator aliado à cordialidade com a qual relatava ter 
sido recebido, o inebriava e seu olhar para o futuro era mais uma 
vez envolto na esperança do “Novo Mundo” como opção para os 
acossados de seu continente: 

Seus países não estão superpovoados, não estão congestionados, e 
por isso vocês ainda respeitam cada vida humana. Vocês sabem que 
ainda há muito que fazer em prol da nossa humanidade, em todo 
caso, coisas melhores do que sacrificar incontáveis seres humanos 
por conta de ciúmes nacionalistas. O idealismo melhor e mais belo 
da sua juventude está em vocês e, por isso, vemos os ideais mais 
puros da nossa própria juventude mais em vocês do que na Europa, 
encoberta pela névoa venenosa da desconfiança. Se hoje ainda 
acreditamos em uma pacificação e no reordenamento do mundo, é 
porque sabemos que vocês, países do futuro, haverão de colaborar; 
somente com vocês, através de vocês, pode ser realizado o antigo 
sonho da confraternização da humanidade (ZWEIG, 2009, p. 251).

Diversos aspectos escapavam ao conhecimento de Zweig, pois 
como será comentado adiante, várias circulares secretas do governo 
de Getúlio Vargas orientavam para o impedimento de se conceder 
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vistos a indivíduos de origem judaica. O escritor escapava a essas 
dificuldades por ser uma personalidade, com muitos de seus livros 
que foram traduzidos e fizeram bastante sucesso no Brasil. Até 
mesmo aproximadamente três mil  vistos, um pedido do Vaticano 
para que fossem salvos católicos não arianos, não foram concedidos 
em sua totalidade, uma vez que foram envolvidos no jogo de 
aparência da diplomacia brasileira, a qual buscava apresentar o 
país com uma imagem humanitária no cenário internacional, mas 
que dificultou o quanto pode para que o menor número possível 
chegasse de fato aos perseguidos pelo nazismo, principalmente 
devido à atuação do embaixador brasileiro Cyro de Freitas Valle: 

A cota compreendia inicialmente três mil vistos. Destes, 
devemos subtrair dois mil que deveriam ter sido concedidos 
pelo embaixador Cyro de Freitas Valle e depois pelo cônsul-
geral Joaquim A. de Souza Ribeiro em Hamburgo, pois ambos 
se negaram terminantemente a concedê-los. Dos mil restantes a 
cargo do embaixador Hildebrando Pinto Accioly junto à Santa Sé, 
foram autorizados 959, ou seja, este é o número limite de católicos 
não arianos que poderiam ter vindo ao Brasil. Desta cifra devemos 
diminuir 156 vistos concedidos a pessoas que se encontravam na 
Holanda [...]. Portanto, podemos concluir que, da cota original 
entraram 803 pessoas (MILGRAM apud KESTLER, 2003, p.53).

 Para o governo brasileiro a ideia de respeitar “cada vida 
humana” não teve validade no caso de Olga Benário e outros 
participantes do levante comunista em 1935. Mesmo antes de 
inaugurar a fase mais dura do regime, conhecida como Estado 
Novo (1937 -1945), o governo Vargas se consolidava cada vez 
mais através da imposição como, por exemplo, para derrotar os 
paulistas na Revolução Constitucionalista de 1932, que ampliou 
o rastro de mortos do período varguista. Outra fala que chama 
atenção nos trechos citados dessa conferência, e que será evocado 
posteriormente no título do livro de Stefan Zweig sobre o Brasil5, 
é a ideia de futuro. Porém, várias passagens escritas por Zweig já 
não se encaixavam com o Brasil de 1936, certamente não haveria 
nem mesmo concordância com sua ideia crítica à supervalorização 
do esporte, onde a exaltação da força física poderia levar ao prazer 

5 Ver Zweig (2001).
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com a força, um dos fatores que poderiam normalizar o sentimento 
de disputa, necessário à luta em uma guerra: “deixemos de ver no 
campeão do boxe do ano um herói, e lembremo-nos sempre de que, 
ainda que um nadador seja um ou dois segundos mais veloz do que 
qualquer outro já tenha sido, isso não faz a humanidade avançar 
uma mísera polegada” (ZWEIG, 2009, p. 252). Por fim, ressaltou a fé 
que foi recuperada devido à sua experiência no Brasil:

Raramente percebi, como nesses dias no Rio de Janeiro, quanta 
beleza nossa Terra ainda tem para dar àqueles que estão dispostos 
a se deleitar com ela. Uma vez mais eu vi que não são as línguas 
e as montanhas e os mares que separam as pessoas, mas seus 
preconceitos e sua desconfiança. E qualquer terra estrangeira 
haverá de se abrir a quem chegar com o coração aberto para aceitar 
com alegria, e em toda parte pessoas de boa vontade poderão 
realizar o milagre que a humanidade em dois mil anos ainda não 
foi capaz de cumprir: entender-se através da confiança no amor. 
(ZWEIG, 2009, p. 254).

Apesar de Stefan Zweig, um escritor judeu ter sido celebrado 
e muito bem recebido no Brasil em sua primeira passagem e 
posteriormente ter sido autorizado a permanecer e residir no Brasil, 
as orientações secretas do Itamaraty eram no sentido de restringir 
os vistos para pessoas de origem semita, como expressam as ordens 
presentes nas circulares secretas nº 1.127 e nº 1.249. O Brasil, 
visto como possível alternativa para aliviar o desespero daqueles 
perseguidos na Europa, foi uma ilusão que encantou Zweig. 

Maria Luiza Tucci Carneiro, em sua obra Cidadão do 
Mundo, apontou como o governo brasileiro fazia verdadeiros 
malabarismos para manter uma imagem cordial frente aos Estados 
Unidos, que buscavam naquele momento uma alternativa para os 
perseguidos pelo regime de Hitler, enquanto postergava decisões 
que pudessem agilizar a entrada de exilados de origem judaica. 
A autora discorre sobre o que considerou um dos argumentos 
clássicos do antissemitismo tradicional e soava como desculpas 
para dificultar a entrada de judeus no Brasil, mesmo antes da 
Era Vargas, era a ideia de que esse tipo de imigrante não tinha 
habilidade para o trato da terra e levaria apenas a um impulso 
urbano (CARNEIRO, 2009, p. 45). 
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O comércio entre Brasil e Alemanha cresceu nos anos que 
antecederam à Segunda Guerra Mundial, fruto da política do III 
Reich, que buscava expandir seus horizontes para a importação e 
exportação, visando o abastecimento em caso de um novo conflito, 
e também da política de Vargas, onde o Brasil figurava em um 
jogo duplo, ao buscar manter relações econômicas com ambos os 
lados em atrito. Após a explosão da Guerra, tal posicionamento 
brasileiro (ou a falta dele) tornou-se insustentável, e o grupo pró-
Estados Unidos, liderado por Oswaldo Aranha, venceu a questão, 
já que tempos depois o Brasil declarou guerra ao Eixo e entrou no 
conflito. Porém, mesmo nos anos anteriores quando o comércio 
brasileiro com a Alemanha se ampliava, a posição dos Estados 
Unidos de maior parceiro comercial dos brasileiros não chegou 
a ser ameaçada. Dessa forma, o grupo pró-Alemanha do governo 
Vargas acenava com as medidas restritivas como uma maneira de 
não desagradar ao III Reich, o qual havia se tornado um importante 
parceiro comercial. Tal ideia não se sustentou, pois, como poderá 
ser percebido nas circulares secretas de caráter antissemita emitidas 
pelo governo brasileiro, mesmo quando o Brasil já havia entrado 
no conflito mundial, tais medidas restritivas à entrada de judeus 
permaneciam. Sobre tais relações econômicas, Kestler observou o 
seguinte: 

A posição dos Estados Unidos como principal importador de 
produtos brasileiros não foi em momento algum ameaçada pelo 
Terceiro Reich, se bem que este tenha alijado a Grã-Bretanha 
do segundo lugar no comércio exterior brasileiro. No mercado 
alemão, o Brasil alcançou o décimo lugar (KESTLER, 2003, p. 33). 

São vários os documentos emitidos, durante o período 
varguista, que comprovam a intenção dos órgãos oficiais da 
diplomacia brasileira de tornar cada vez mais difícil a entrada de 
pessoas de origem judaica no país. Para citar um exemplo, o cônsul 
do Brasil em Budapeste, Mário Moreira da Silva, no ano de 1938 em 
correspondência encaminhada a Oswaldo Aranha: 

Tenho a honra de comunicar a Vossa Excellencia que este 
consulado, de acordo com as instrucções constantes da circular 
secreta dessa Secretaria de Estado, nº 1.127, de 7 de Junho de 1937, 
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recusou, no mês de Junho findo, o visto de entrada no Brasil aos 
indivíduos indicados na relação abaixo todos declaradamente de 
origem semita.6

Na listagem consta o nome de 21 indivíduos que buscavam se 
salvar do avanço da perseguição aos judeus. Em Cidadão do Mundo, 
Carneiro também deixou claro que os horrores das perseguições já 
não eram desconhecidos e que: 

No momento em que o programa da Solução Final arquitetada 
pelos nazistas alcançava seu auge, o Brasil suspendia a imigração 
e negava vistos a milhares de judeus sem destino. Apenas 245 
imigrantes judeus conseguiram ingressar no país entre 1942 e 1945. 
A soma de centenas de listas de vistos indeferidos e o estudo dos 
projetos de colonização judaica negados pelo governo brasileiro 
podem nos dar uma dimensão da prática antissemita sustentada 
pelo Estado brasileiro, aqui interpretada como uma forma, 
ainda que secreta, de colaboracionismo com a Alemanha nazista. 
(CARNEIRO, 2009, p. 323 – 324).  

No entanto, as ideias de Zweig apresentadas até aqui não nos 
demonstram pura ingenuidade. É necessário colocar na balança sua 
trajetória que está entrelaçada com a ruína de uma Belle Époque, 
a qual lhe era tão cara. O Golpe de 1930, o conflito da Revolução 
Constitucionalista, a perseguição e a repressão do Brasil de Vargas 
eram eventos menos catastróficos para alguém que viu a destruição 
causada pela Primeira Guerra Mundial e sentiu os efeitos da ascensão 
do nacional-socialismo. Ao compararmos aqui os escritos de Zweig 
com as perseguições empregadas pelo regime de Vargas, não se 
tem o intuito puro de apontar os equívocos do austríaco, mas é um 
ponto a ser observado em pesquisas futuras para perceber como a 
dissimulação do chefe de Estado brasileiro era capaz de afetar até as 
mentes mais brilhantes. Além disso, sua tristeza com o que ocorria 
na Europa o deixou mais propenso a esperanças em outros “mundos”. 
Mais tarde, quando seu livro Brasil, país do futuro foi publicado, uma 
outra polêmica envolveu seu nome, sendo acusado de propagandista 
do regime de Vargas. Mais uma decepção pela qual passou pouco 
antes de pôr fim à própria vida em Petrópolis no ano de 1942. 

6 Disponível em: <https://www.arqshoah.com/index.php/arquivo/549-arq-539-circular-
secreta-n-1127-recusa-de-vistos-a-individuos-de-origem-semita-06-1938>. Acesso em: 
09/10/2020. 

https://www.arqshoah.com/index.php/arquivo/549-arq-539-circular-secreta-n-1127-recusa-de-vistos-a-individuos-de-origem-semita-06-1938
https://www.arqshoah.com/index.php/arquivo/549-arq-539-circular-secreta-n-1127-recusa-de-vistos-a-individuos-de-origem-semita-06-1938
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É curioso como o Brasil sob o regime de Getúlio Vargas 
conseguiu encantar uma figura como Stefan Zweig. Muitos outros 
refugiaram-se no país, como a própria ideia de exílio já demonstra, 
pela emergência daquele contexto, mesmo o Brasil não tendo 
figurado como primeira opção de destino para esses indivíduos. 
Devido à fama, Zweig poderia ter encontrado refúgio nos Estados 
Unidos, por exemplo, onde outras figuras como Thomas Mann se 
encontravam. Porém, foi justamente onde a simpatia pelo fascismo 
já havia encantado o governo o local em que o escritor acreditou 
estar a salvo do nazismo. 

Meses depois da morte de Stefan Zweig o Brasil declarou 
guerra aos alemães. O comércio brasileiro com os inimigos da 
Alemanha despontava como uma das motivações para ataques 
do Reich, que anos antes havia despontado como grande parceiro 
comercial. A situação até mesmo para aqueles que estavam no 
Brasil fugindo do governo alemão tornou-se ainda mais complicada, 
mesmo sendo estes indivíduos vítimas anteriores dos nazistas. 
Alemães que viviam no país foram obrigados a indenizar com parte 
de seu patrimônio os prejuízos causados pelos ataques de seu país 
de origem ao Brasil. Caso Zweig ainda estivesse vivo, teria sido mais 
um fator a se considerar qual seria sua postura diante de tal política 
hostil do governo brasileiro quanto aos germânicos. Em 1944 o Brasil 
enviou soldados para combater o fascismo na Europa, enquanto o 
próprio país ainda vivia sob a égide de um governo autoritário. 
Diante de mais essa contradição, podemos observar que os soldados 
brasileiros retornaram ao país contagiados pela ideia inserida em 
parte das tropas americanas de lutar pela democracia. Após o retorno 
para o Brasil, não por acaso muitos militares estiveram contra a 
continuidade do governo Vargas, ao que atuaram para derrubá-lo 
em 1945, a despeito do movimento “queremista”, incentivado pelo 
governo de forma velada. Era o movimento daqueles que afirmavam 
querer a democracia, mas com Getúlio Vargas no poder. Essa última 
manobra não funcionou. Foi o fim da Era Vargas, um desfecho não 
acompanhado por Stefan Zweig, que tanto viu da história do século 
XX. 
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A Unidade Espiritual do Mundo foi um bom título para a 
conferência apresentada em sua primeira passagem no Brasil. É 
possível perceber seus ideais de união e pacifismo, marcantes em 
sua trajetória, que lhe permitiram se destacar na militância contra a 
Primeira Guerra, unindo pensadores de várias nações europeias. Já 
no embate com o nazismo, Zweig foi muitas vezes mal interpretado, 
como alguém sem coragem ou como que não estivesse engajado de 
forma significativa na luta contra Hitler. Não foi Zweig alguém 
que estava fora do combate ao nacional-socialismo, mas foi um 
indivíduo confiante que a melhor estratégia seria “ensinar a uma 
juventude a odiar o ódio, porque ele é infértil e destrói o prazer da 
existência, o sentido da vida; precisamos educar as pessoas de hoje 
e amanhã a pensar e sentir em dimensões mais amplas” (ZWEIG, 
2009, p. 253). 

O pacifismo de Stefan Zweig lhe permitiu acreditar que em 
tempos de ânimos tão exaltados seria possível alguma outra reação 
para construir um mundo de “unidade espiritual” em resposta à 
barbárie nazifascista. Sua primeira impressão do Brasil deu-lhe a 
ideia de que tal feito era possível. 
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Ciro Cardoso:
um intelectual em formação

Weverton Bragança do Amaral1

Oriundo de uma família de classe média, Cardoso desde 
a infância teve uma base de aprendizado disciplinada, culta, 
possibilitando contato com o marxismo, corrente de pensamento 
fortemente marginalizada nos anos de 1950, que lhe acompanhou por 
toda a vida. O pai, Berthelot Menezes Cardoso foi um funcionário 
público e integrante do Partido Comunista Brasileiro. Sua mãe, 
Doraci Oliveira Santana Cardoso foi professora e bibliotecária, 
aspectos que acabaram lhe possibilitando uma infância privilegiada. 
Ciro Cardoso afirma que sua infância foi muito disciplinada, já que 
“sempre tivemos incentivos ao estudo e à formação cultural. Em 
casa sempre houve uma boa biblioteca e meus pais nos davam livros 
que achavam importantes sobre arte, literatura, coleções infantis” 
(MORAES; REGO, 2002, p. 212).

A base literária e o contato com estudos históricos desde a 
infância, além do marxismo aprendido com o pai, fundamentou a 
vida intelectual de Cardoso. Segundo o historiador, a intenção de 
cursar História estava definida em sua vida desde os 13, contudo, 
seu pai desaprovava. Cardoso afirma que “essa decisão precoce 
me fez brigar com meu pai até os 18, 19 anos, até ele me dar 
consentimento para prestar vestibular para História, pois ele queria 
que eu estudasse Medicina”. Em razão dessa criação voltada para os 
estudos, Ciro Cardoso dominava bem o inglês, francês e latim, o 
que somado aos outros fatores acima demostrados veio a melhorar 
seu desempenho na universidade em dois sentidos: o interesse pela 
pesquisa e a militância estudantil (MORAES; REGO, 2002, p. 212).

1 Mestrando em História. Universidade Federal do Espírito Santo. Bolsista Capes.
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Tendo ingressado no Curso de História da então Universidade 
do Brasil em 1962, se envolveu com o Centro de Estudos de História, 
definido como “extremamente politizado” por Cardoso. Sendo 
reconhecido como um estudante ativamente ligado a militância 
política dentro do curso, chegando até a coordenar o mesmo centro, 
mesmo que nunca tenha se filiado ao Partido Comunista. Héctor 
Pérez Brignoli afirma essa relação entre militância e formação 
acadêmica, “participando também ativamente na publicação do 
Boletim de História do referido centro; aliás, e só assinados com 
as suas iniciais, foi nesse boletim informativo que surgiram as 
suas primeiras publicações” (BRIGNOLI, 2012, p. 44).2 Contudo, 
como salienta Brignoli ao pesar a importância da ação política 
para Cardoso, relembra como que “o golpe de 1964 interrompeu 
abruptamente essas atividades, embora Cardoso posteriormente 
tenha confessado que já começava a perceber seu desinteresse 
e talento para a militância política ativa”.3 Ou seja, Cardoso se 
configurava mais enquanto um intelectual, marxista acadêmico 
do que um militante fervoroso, característico da concepção de 
marxismo quente posta por Lidiane Ribeiro (RODRIGUES, 2019). 
Entretanto, conforme o mesmo afirma, “formulemos a coisa assim: 
sempre apreciei o combate, a polêmica” (MORAES; REGO, 2002, 
p. 229).

A disposição de Ciro Cardoso ao embate foi um dos elementos 
que marcou de sua trajetória durante a graduação, principalmente 
pela relação e discordância que tinha frente a alguns professores 
do curso (MORAES; REGO, 2002, p. 214). Cito, principalmente no 
caso do já mencionado Eremildo Luiz Vianna. Por ser o professor 
que lecionava a disciplina de História Antiga, seu maior interesse 
acadêmico, Cardoso é categórico ao descrever a sua percepção do 
docente:

2  No original: “participando tabién activamente en la publicación del Boletim de História 
de dicho centro; de hecho, y sólo firmadas con sus iniciales, fie em ese boletín que aparecieron sus 
primeras publicaciones”..

3  No original: “El golpe de 1964 puso abrupto fin a estas actividades aunque Ciro ha 
confesado después que ya antes había comenzado a percibir su falta de interés y talento para la 
militancia política activa”.
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Eu sempre gostara mais de História Antiga, mas o catedrático 
de Antiga e Medieval era o maior dedo-duro do Rio de Janeiro, o 
professor Eremildo Luiz Vianna. Foi ele, dizem, quem fez a lista 
de professores a serem cassados pelo AI-5 no Rio e incluiu dona 
Yedda. Portanto, em História Antiga seria impossível (MORAES; 
REGO, 2002, p. 215, grifos meus).

Em razão dessa impossibilidade acadêmica acerca da 
História Antiga, Ciro Flamarion Cardoso começa a ser orientado 
pela Professora Maria Yedda Linhares. Reconhecida, dentro da 
Universidade do Brasil, como uma professora politicamente 
engajada no curso de História. Yedda era especialista em História 
Contemporânea, o que permitiu Ciro Cardoso a seguir uma 
carreira acadêmica na área de História Moderna durante sua 
graduação.

Dentro do quadro de renovação dos professores ingressos 
nos anos de 1950, Yedda Linhares foi uma das mais respeitadas 
historiadoras que formaram aquele quadro. Conforme apresenta 
Carmem Liblik, “Maria Yedda destacou-se não somente como 
professora e pesquisadora, mas também pelo comprometimento 
com os embates políticos e ideológicos da época” (LIBLIK, 2016, p. 
125). Ao assumir a cátedra de Moderna e Contemporânea, Yedda 
lecionada de forma distinta aos professores tradicionalistas. Marieta 
de Moraes afirma que 

a cadeira de história moderna e contemporânea passou a privilegiar 
o estudo de períodos mais recentes, com temas sobre história da 
África, descolonização, as revoluções comunistas, e a funcionar 
como um espaço de debate e crítica, o que não era comum nas 
outras cadeiras do curso (FERREIRA, 2014, p. 33).

Essa nova perspectiva histórica, no ambiente da 
Universidade do Brasil, utilizada por Yedda perpassava as salas 
de aula. Além de dirigir a Rádio MEC (LIBLIK, 2016, p. 122), 
a professora formou um grupo de estudos com alguns alunos 
e jovens pesquisadores, dentre eles Ciro Flamarion Cardoso e 
Francisco Falcon.4 Portanto, Cardoso além de acompanhar sua 

4  Maria Yedda Linhares foi uma das historiadoras formada na “primeira geração de 
historiadores brasileiros” e uma das primeiras mulheres a assumir uma cátedra no Brasil. 
Para saber mais sobre a vida e obra da historiadora ver: Liblik (2016, p. 122); Ferreira (2014, 
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orientadora na graduação, começou a desenvolver sua rede de 
sociabilidade por meio dela.

Sua orientação à cargo de Maria Yedda o levou ao encontro do 
paradigma de pesquisa dos Annales, “fato, naquela época, encarado 
como uma novidade” (MORAES; REGO, 2002, p. 214). Todavia, ao 
final de sua graduação, concluída em 1965, Cardoso observou que 
se profissionalizar e seguir uma carreia acadêmica no Brasil seria 
um desafio. Um ano antes de se formar ocorreu no pais o Golpe 
Militar de 1964. Por ser um marxista, ligado ao Centro Estudos 
de História da Universidade do Brasil e ter sido eleito em 1965 
como representante nacional desses centros que tinha em outras 
universidades, vaga que nunca veio a assumir (MORAES; REGO, 
2002, p. 214), se encontrou impossibilitado de continuar os estudos 
no Brasil. Isso ocorreu, em certa medida, por dois motivos: a falta de 
pós-graduações no Rio e o estado de exceção vigente. Como afirma 
Almir Chaiban El-Khareh, amigo e companheiro de graduação, 

como evitar coisas mais desagradável do que o Golpe de 64? Com 
ele vieram a censura e as perseguições políticas, e o Ciro, por 
volta de 1967, já engajado na Nacional como professor de História 
Moderna e Contemporânea, aproveitou para se auto-exilar na 
França, onde foi fazer seu doutorado. Acho bom lembrar que, 
nessa época, o único doutorado existente no Brasil em ciências 
humanas era o da USP (EL-KHAREH).

O primeiro se constituiu em razão da impossibilidade de 
fazer uma pós-graduação fora de São Paulo, já que era o único 
estado que possuía cursos de pós-graduação. Essa impossibilidade 
encorajou Ciro Cardoso a seguir a recomendação de Maria Yedda 
para se doutorar na França sob a orientação de Fernand Braudel. 
Historiador francês reconhecido por ter liderado a “segunda 
geração” dos Annales e herdar a revista de história Annales d’Histoire 
Sociale,5 fundada por Lucien Febvre e Marc Bloch. A outra razão 

p. 33).
5  Acerca da figura de Braudel, sigo a descrição de Guy Bourdé e Hervé Martin segunda 

a qual “Desde a morte de Lucien Febvre em 1956, a escola dos Annales e a revista que é 
seu emblema adquiriram uma posição dominante na historiografia francesa. Até 1968, 
Fernand Braudel é seu guia incontestado, assumindo a maioria das responsabilidades” 
(BOURDE, 1990, p. 137).
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se fundamenta no receio da Ditadura Militar, porém, essa questão 
segue entre um aspecto memorialístico e contextual, sendo um 
elemento a ser ponderado em sua importância efetiva de sua saída 
do Brasil.

Ao terminar a graduação em 1965, existia uma atmosfera 
na Universidade do Brasil anunciando que o regime que era 
instaurado tornava-se cada vez mais recrudescido. Cardoso, por 
ser um intelectual ligado ao marxismo e conhecido por presidir 
grupos acadêmicos, possivelmente optou por seguir a indicação 
de Yedda contando com uma esperada perseguição de intelectuais 
contrários a ditadura. Ou seja, diferente de Almir e a percepção de 
um auto exilio realizado por Cardoso já em sua ida para a França, 
Francisco Falcon tem outra percepção. Ele aparenta que Cardoso 
estava mais preocupado com questões acadêmicas e delimitadoras 
em sua formação enquanto historiador e futuro doutorando do que 
em problemas políticos. Conforme Falcon rememora: 

Quando recordamos aqueles anos agitados, antes e após 1964, 
temos sempre a imagem aparentemente tranquila de Ciro ao 
retomarmos as aulas após o golpe militar de 64. Vivíamos em meio 
a um autêntico caldeirão de incertezas e receios [...]

Para Ciro, a tarefa a cumprir consistia em preparar os cursos que 
devia lecionar e, ao mesmo tempo, pensar no futuro doutoramento 
(FALCON, 2012, p. 30).

Após todos os preparativos, como a delimitação de um projeto 
de doutorado propondo estudar a escravidão na Guina Francesa, 
a obtenção da bolsa concedida pelo governo francês, a estadia na 
Maison du Brésil e a aceitação de um orientador, Cardoso iniciou 
em 1967 seu período no estrangeiro. Para Cardoso, esse momento 
vivenciado na França foi de vital importância em sua formação 
acadêmica. Saindo do Brasil indicado a ser orientado por Braudel, 
ao chegar à França acabou sendo recomendado a pedir orientação 
a Frédéric Mauro em virtude da ausência de Braudel.6 Por mais que 

6  Episódio curioso em que Ciro Cardoso relembra como foi recebido pela secretária 
de Fernand Braudel e foi à revelia indicado a outro professor. Segundo Cardoso, “sua 
secretaria pessoal, madame Labrousse, que na sua ausência tinha certo poder, começou 
a me pressionar a para mudar de orientador, dizendo que o professor Braudel não me 
orientaria sendo meu tema o que era. Quando ele retornou, soube que não era verdade, 
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tenha mudado de orientador, sua relação com a escola dos Annales 
somente se acentuou nesse período. Mauro era um professor ligado 
ao movimento dos Annales e um reconhecido marxista. Conforme 
Roberto Pereira Silva descreve,

Frédéric Mauro pode ser considerado um dos mais importantes 
historiadores franceses que se dedicaram aos estudos sobre Brasil, 
Portugal e América Latina. Aluno de Fernand Braudel e de Ernest 
Labrousse, sua obra, fortemente marcada pela história econômica 
e social dessa segunda geração da Escola dos Annales, ajudou 
a fortalecer o interesse pela história econômica do continente 
latino-americano em seu país de origem (SILVA, 2020, p. 8).

Frédéric atuou significativamente em conjunto com a 
historiografia brasileira nos anos de 1960 e 1970. Rebeca Gontijo 
ao analisar o I Seminário de Estudos Brasileiros (IEB) perpassa 
as contribuições de Mauro. Gontijo chama atenção para os 
comentários realizados por Mauro ao texto Roteiro suscinto do 
desenvolvimento da historiografia brasileira, de Alice Piffer Canabrava. 
O historiador Francês observava uma divisão da historiografia 
brasileira até então entre o paradigma marxista (tendo como norte 
a obra de Nelso Werneck Sodré) e o weberiano presente em José 
Honório Rodrigues (GONTIJO, 2017, p. 96). Portanto, além de 
produzir acerca da história do Brasil, Mauro buscava acompanhar e 
contribuir com a expansão do campo no país. 

 Sobre o processo de orientação de Mauro, Cardoso afirmou 
se encontrar em uma situação muito livre, em que sua tese dependia 
mais de si mesmo. Essa percepção é comentada por Francisco 
Falcon: “até onde pudemos depreender, seu orientador de tese, F. 
Mauro, não lhe criava maiores problemas, deixando-o bastante 
livre para desenvolver suas pesquisas e estudos e escrever a sua tese” 
(FALCON, 2012). Essa liberdade possibilitava um empreendimento 
em leituras e participação em debates e congressos voltados a teoria, 
principalmente a marxista.

Cardoso aponta que até seu doutorado, não teve contato 
com problemas teóricos ou epistemológicos de forma aprofundada. 

que ele queria me orientar, mas eu já havia acertado com o professor Frédéric Mauro. 
(MORAES; REGO, 2002, p. 216).
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Contudo, essa área de estudos se tornou um de seus pontos de maior 
interesse, já que ao final do doutoramento, em 1971, começou a 
constatar alguns problemas teóricos e metodológicos (CARDOSO, 
2007, p. 13). Cito, em primeiro lugar, uma preocupação com a 
difusão didática de textos teóricos para alunos de graduação e pós-
graduação na América. Como aponta Falcon, “é importante também 
assinalar a forte preocupação que tinham Cardoso e seus colegas 
com os problemas do ensino da História em termos de acesso dos 
estudantes aos textos teóricos fundamentais” (FALCON, 2012, p. 
33). 

Outra preocupação que vai formando corpo ao longo da 
década de 1970 para Cardoso são as novas concepções de História 
que surgiram com a chamada Nouvelle Histoire, construída 
pela terceira geração dos Annales de Jacques Le Goff, Jacques 
Revel, Pierre Nora. Cardoso se preocupava com a abertura 
demasiada da metodologia em virtude de novos conceitos para 
o campo da História, principalmente questionando o elemento 
de fragmentação que a terceira geração proporcionou. Como 
aponta, 

Para Ciro Cardoso, a renovação que ocorreu após Fernand 
Braudel ser substituído na revista dos Annales em 1969 significou 
o fim do legado de Bloch e Febvre. Conforme o autor argumenta: 
“já que não mais existem os Annales de Marc Bloch, Lucien Febvre 
e Fernand Braudel: isto é, os Annales pré-1969” (MORAES; REGO, 
2002, p. 216). Essa percepção de Cardoso pode ser observada em 
outros historiadores que analisaram a historiografia francesa nesse 
contexto. Como posta por Christian Delacroix, François Dosse e 
Patrick Garcia  

A organização interna da revista dos Annales sofre, nesse momento, 
uma mudança importante [...]. Os dirigentes da segunda geração, 
Fernand Braudel e Charles Moraze, embora permanecendo no 
comitê de direção, passam o poder a uma diretoria composta por 
André Burguière, Marc Ferro, Jacques Le Goff, Emmanuel Le Roy 
Ladurie e Jacques Revel. A marginalização do discurso braudeliano 
é redobrada, portanto, pelo enfraquecimento de Braudel no plano 
do poder (DELACROIX, 2012, p. 263).
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Elenco essa preocupação a terceira geração em razão de sua 
nova postura frente elementos fundamentais a segunda geração. A 
concepção de história ciência concebida pelas categorias de longa 
duração, concepção de grupos ou o crédito na história econômica, 
são paulatinamente excluídos da nova geração Como Dosse, 
Delacroix e Garcia afirmam, “o preço a pagar por essa reconversão 
é o abandono dos grandes espaços econômicos braudelianos”  
(DELACROIX, 2012, p. 263). A história problema era voltada cada 
vez mais ao individual, ao questionamento do coletivo. Conforme 
Cardoso argumenta:

você critica com toda a razão o economicismo, uma preocupação 
exclusiva demais com grades estruturas meio-abstratas, não-
encarnadas, e aí você cai no outro oposto: vamos estudar só o 
cultural entendido como representações, só os indivíduos, só os 
pequenos grupos (CARDOSO, 2005, p. 5).

Essa percepção que perpassa Flamarion não é distinta de 
outros historiadores. Guy Bourdé e Hervé Martin ressaltam que a 
chamada história nova não foi bem aceita por todos os historiadores, 
principalmente entre os marxistas. Contudo, durante a década de 
1970 a nova geração ganhou algo que François Furet denominou, 
“não sem orgulho, uma ‘hegemonia de reputação’” (BOURDÉ; 1990, 
p. 140).

Guilherme Moerbeck ao analisar a obra de Ciro Cardoso e 
sua relação com terceira geração dos Annales argumenta três pontos 
nodais da crítica de Cardoso: 1º a quebra de continuidade entre uma 
concepção holística de história; 2º o alargamento interpretativo 
entre determinação social e consciência histórica; 3º e principal, a 
fragmentação do campo em temas e subtemas. Moerbeck afirma:

nota-se que não se tratava apenas de criticar a pulverização do 
conhecimento ou o surgimento de novas temáticas [...]. O que 
nosso autor parece querer apontar é que [...] o problema central da 
Nouvelle histoire era menos o que ela pesquisava, mas a forma como 
se pesquisava (MOERBECK, 2019, p. 99).

Essa relação de crítica se seguiu por toda sua carreira. 
Inúmeras são as vezes que Cardoso criticou os principais atores 
que herdaram o projeto de Bloch e Febvre. Contudo, por mais que 
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Cardoso tecesse críticas a terceira geração, ele não recusou por 
inteiro as novas abordagens e métodos propostas então.    

Outro elemento a ser destacado durante a década de 1970, e que 
se torna fulcral em sua formação intelectual, foi o aconselhamento 
de Maria Yedda Linhares e outros colegas a não retornar ao término 
de seu doutorado. Após a partida de Ciro Cardoso à França em 
1967 o regime foi agravado. Consta em documentação da Comissão 
Geral de Inquérito Policial-Militar7 como o regime via a figura de 
Cardoso e o correlacionava a figura de Yedda:

1. CIRO FLAMARION SANTANA CARDOSO, professor 
de História Moderna e Contemporanea da Universidade 
Católica de Petrópolis, foi apontado como um dos chefes mais 
exaltados durante as agitações, na Casa do Brasil em Paris, em 
maio de 1968.

2. Estava em Paris como bolsista do Govêrno Francês (01/10/67 
a 30/06/68). Esta bolsa foi obtida por intermédio da Profª 
MARIA YEDDA LEITE LINHARES, conhecida militante 
comunista, nos meios estudantis.

3. O marginado é provavelmente um dos autores da apostila 
de história, altamente marxista usada no curso de economia 
do Curso Platão [...] onde seu nome aparece como CIRO F. 
CARDOSO. (BRASIL, 1969, grifos meus).

Observa-se que para o regime, a figura de Ciro Cardoso 
representava um fator de risco. E com vinculações a uma opositora 
do regime, o que em certa medida pode ser considerado um 
agravamento. Importante destacar que dentro do processo de 
perseguição pós-AI-5 Yedda é compulsoriamente aposentada, 
exilando-se a convite de Braudel, Mauro e Jacques Godechot na 
França durante os anos de 1969 a 1974. Carmem Liblik destaca 

7  Segundo o Arquivo Nacional “A Comissão Geral de Inquérito Policial-Militar 
CGIPM foi instituída pelo Decreto-Lei n. 459, de 10 de fevereiro de 1969, tendo por 
embasamento a Exposição de Motivos n. 46-SG/CSN (Secretaria Geral do Conselho 
de Segurança Nacional, órgão vinculado à Presidência da República) A CGIPM foi 
criada por sugestão do Secretário Geral do Conselho de Segurança Nacional, estando 
vinculada à Presidência da República, e tendo como atribuição ‘cooperar para assegurar a 
tranquilidade do país no campo da Segurança Nacional’. COMISSÃO Geral de Inquérito 
Policial-Militar. Arquivo Nacional – Dibrarq – Ministerio da Justiça e Segurança Pública. 
Disponível em: http://dibrarq.arquivonacional.gov.br/index.php/comissao-geral-de-
inquerito-policial-militar. Acesso em: 02 fev. 2021.

http://dibrarq.arquivonacional.gov.br/index.php/comissao-geral-de-inquerito-policial-militar
http://dibrarq.arquivonacional.gov.br/index.php/comissao-geral-de-inquerito-policial-militar
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que essa “fase francesa” de Yedda “foi muito importante o convívio 
com Ciro Cardoso (LIBLIK, 2016, p. 122). Portanto, articular as 
relações de sociabilidade de Cardoso possibilita compreender 
certos movimentos empregados pelo autor. Cito sua ida em 1971 
para Costa Rica, intermediada por seu amigo argentino Héctor 
Pérez Brignoli, após o fim de seu doutorado como um exemplo dos 
vários momentos de oportunidades que o historiador teve em sua 
trajetória intelectual.

Mapear essas relações rizomáticas de aproximação entre 
indivíduos em sua formação intelectual desnuda a potência em 
entender como que relações de poder são constituídas. A formação 
de redes de sociabilidade entre os intelectuais brasileiros exprime 
esse fator de forma canônica. No caso de Ciro Flamarion Cardoso, 
ao associar-se com Maria Yedda Linhares, Francisco Falcon e 
posteriormente com Héctor Pérez Brignoli tem-se a abertura de 
oportunidades de atuação acadêmica que não teria sem esses atores. 
Isto posto, ao estruturar a trajetória do autor pode-se desvelar 
conexões que tem a potência de produzir um sentido para as 
determinadas posições conquistadas por Cardoso.
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Nos últimos anos o crescimento da polarização no debate 
político brasileiro colocou o conhecimento histórico no 
epicentro da agenda nacional. Territórios e temas onde havia 
certo consenso entre historiadores acadêmicos e amplos 
setores da sociedade civil, em que pesem as interpretações 
variadas e debates inerentes à pesquisa científica, foram 
colocados em xeque, sobretudo pela opinião pública de 
direita e extrema-direita (mas não apenas). Em escala 
inédita, a sociedade brasileira está conhecendo os efeitos 
do que se convencionou chamar de negacionismo histórico, 
que poderia ser definido como a negação não apenas de 
interpretações dominantes sobre o passado, mas a negação 
do próprio fato/processo histórico que as gerou.

O XIII Encontro Regional da ANPUH/ES propôs discutir 
as intrincadas consequências do negacionismo sobre 
a verdade e o fazer históricos em diferentes recortes e 
temáticas. O evento reuniu pesquisadores em três eixos 
temáticos: Regimes de Verdade e Produção Científica, 
Regimes Políticos e Poder Militar e Do Estigma Social ao 
Racismo Estrutural: os desafios para o Ensino de História. O 
resultado é apresentado agora com a publicação dos textos 
completos.
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